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z satysfakcją pRzekazujemy państwu kolejny, 38� numer ogólnopolskiego 
pisma politologicznego „Athenaeum� Polskie Studia Politologiczne”� W niniejszym 
wydaniu zamieszczamy dwa działy – pierwszy poświęcono zagadnieniu związków 
religii i polityki, drugi natomiast dotyczy problemów władzy we współczesnych 
demokracjach�

Zagadnienie relacji między sferą religii a polityki zostało ujęte w licznych 
kontekstach� Tom otwiera artykuł poruszający tematykę nowego instrumentu 
rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych, jakim jest faith-based 
diplomacy� Tematyce konfliktu poświęcono także tekst rozpatrujący konflikt 
etniczny, religijny i etnoreligijny jako konflikty polityczne� Aspekt religijny został 
także poruszony w kontekście paranoi politycznej� Zwracamy uwagę na węzłowe 
problemy związane z paranoją polityczną, a szczególnie z jej religijnymi aspektami, 
z uwzględnieniem kluczowych mechanizmów leżących u podłoża tego zjawiska� 
Prezentujemy także pracę osadzoną w niezwykle oryginalnych realiach, dotyczącą 
politycznego i religijnego znaczenia Yasukuni jinja w Japonii� W kontekście roz‑
ważań dotyczących styku płaszczyzn polityki i religii nie sposób pominąć relacji 
między państwem a związkami wyznaniowymi� Zachęcamy do zapoznania się 
z pracami dotyczącymi postulatów konstytucyjnych Konferencji Episkopatu 
Polski w latach 1989–1997 oraz związków między Kościołem katolickim a społe‑
czeństwem obywatelskim w Polsce� Przedstawione analizy uzupełnia rozważanie 
dotyczące kwestii bioetycznych�

Dział poświęcony problemom władzy we współczesnych demokracjach prezen‑
tuje szeroką, wielowątkową analizę zagadnienia� Mogą Państwo zapoznać się 
zarówno z kwestią tradycyjnego i współczesnego podejścia do procesu wyłaniania 
się przywództwa politycznego oraz zagadnieniem wyborczej selekcji elit politycz‑
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nych w Polsce� Teoretyczna część działu obejmuje również studium nad zagadnie‑
niem egzekutywy we współczesnych reżimach demokratycznych� Proponujemy 
również lekturę studiów przypadku – zarówno przywództwa lokalnego i partyjnego 
na przykładzie Janusza Palikota, jak i specyfiki latynoamerykańskiego modelu 
przywództwa, reprezentowanego przez Hugo Cháveza�

Jak w każdym numerze, prezentujemy także najnowsze pozycje na politologicz‑
nym rynku wydawniczym� Życzymy Państwu owocnej lektury!
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pytanie o Relacje między religią i polityką, również polityką globalną, zasad‑
niczo sprowadza się obecnie do kwestii funkcjonalnego lub dysfunkcjonalnego 
oddziaływania czynnika religijnego we współczesnym świecie1� Jest to zatem 
pytanie o to, czy religia była, jest i będzie wyłącznie przyczyną konfliktów, czy też 
jej konstruktywne wpływy okażą się równoważyć przemoc popełnianą w imię boga�

Postrzeganie religii w jej funkcji konfliktogennej w znacznym stopniu determi‑
nuje toczącą się od ponad dwóch dekad debatę na temat kierunku rozwoju ładu 
międzynarodowego� Konflikty, w których religia jest w mniejszym lub większym 
stopniu przesłanką wrogości między walczącymi stronami, dają znać o sobie nie 
tylko w Afryce czy Azji, ale również w obszarze świata zachodniego, jak miało to 
miejsce w Irlandii Północnej, oraz na jego pograniczach, czego przykładem jest 
wojna w byłej Jugosławii, wojna w Czeczenii, czy konflikt arabsko‑izraelski2�

Podejmując zagadnienie wzajemnych relacji między religią i polityką nie można 
pominąć jednak kwestii funkcjonalnego oddziaływania religii� Faktem jest bowiem, 
że równolegle do toczących się w świecie konfliktów i sporów motywowanych 

1 M� Marczewska‑Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010, s� 100� 
2 Badania na temat związków pomiędzy religią i konfliktami zbrojnymi są prowadzone od kilku 

lat, między innymi, przez Jonathana Foxa� Zob� J� Fox, Are Religious Minorities More Militant Than 
Other Ethnic Minorities?, „Alternatives” 2003, nr 28, s� 91–114; J� Fox, Is Ethnoreligious Conflict 
a Contagious Disease?, „Studies in Conflict and Terrorism” 2004, nr 27, s� 89–106; idem, Religion, 
politics and international relations. The rise of religion and the fall of the civilization paradigmas 
explanation for intra-state conflict, „Cambridge Review of International Affairs” 2007, nr 3, s� 361–382� 
Zob� też: M� D� Toft, D� Philpott, T�S� Shah, God’s Century. Resurgent Religion and Global Politics, New 
York–London 2011, s� 147–172, Według tych autorów od lat 70� XX wieku rośnie liczba wojen do‑
mowych warunkowanych religijnie� W 2010 r� stanowiły one 50% trwających konfliktów tego typu� 
Ibidem� 

Faith-based diplomacy jakO inStrument 
rOzwiązywania SpOrów  

i kOnfliktów międzynarOdOwych 

Joanna Kulska
(Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)
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religijnie tysiące3 działaczy religijnych organizacji pozarządowych skutecznie i bez 
wielkiego rozgłosu realizują setki programów pomocowych we wszystkich zakąt‑
kach świata� W wielu przypadkach zasadniczą część tych działań stanowią różnego 
rodzaju projekty pokojowe podejmowane albo samodzielnie, albo we współpracy 
z organizacjami świeckimi� Jednocześnie liderzy religijni, cieszący się niejedno‑
krotnie znaczącym autorytetem, podejmują różnego rodzaju inicjatywy mające 
umożliwiać szersze współdziałanie w oparciu o wspólne dla różnych religii dążenie 
do pokoju i wzajemnego zrozumienia4� 

Podmioty religijne i motywowane religijnie (faith-based actors) coraz intensyw‑
niej i coraz skuteczniej angażują się w rozwiązywanie sporów i konfliktów między‑
narodowych, również tych warunkowanych czynnikami innymi niż religia� Jedno‑
cześnie zarówno praktycy, jak i teoretycy zajmujący wzajemnymi relacjami między 
religią i polityką podkreślają zgodnie, że „podczas, gdy religijne przyczyny konflik‑
tów powodują ogromne publiczne zainteresowanie, wysiłki religijnych peacema-
kerów w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju przyciągają znacznie mniej 
uwagi i rozgłosu”5� Jak trafnie zauważa Scott Appleby „nawet charyzmatyczni 
’wirtuozi pokoju‘ są znacznie mniej znani niż Jigalowie Amirowie6 i Osamowie bin 
Ladenowie świata”7� 

Zasięg i znaczenie motywowanych religijnie inicjatyw realizowanych przez różne 
podmioty staje się od kilkunastu lat przedmiotem badań i studiów, ale również 
obszarem zainteresowania rządów i największych rządowych organizacji między‑
narodowych� Praktycy polityki zagranicznej, zarówno ci zaangażowani, jak i nie‑
zaangażowani religijnie, chętniej niż jeszcze kilkanaście lat temu wskazują na mniej 
znany opinii publicznej, pozytywny potencjał religii� Ten nowy punkt widzenia 
został celnie ujęty przez Madeleine Albright, pierwszą w historii kobietę pełniącą 

3 Sama tylko organizacja World Vision ma 22 500 tysiąca członków w 96 krajach� Zob� T� Bouta, 
S�A� Kadayifci‑Orellana, M� Abu‑Nimer, Faith-Based Peace-Building: Mapping and Analysis of Chri-
stian, Muslim and Multi-Faith Actors, Hague–Washington 2005, s� 19� 

4 Jako przykłady można wskazać na działalność papieża Jana Pawła II, Dalajlamy czy byłego 
Prezydenta Iranu Mohammada Chatamiego� Jego idea dialogu między cywilizacjami została podjęta 
przez ONZ i zrealizowana w formie Roku Dialogu między Cywilizacjami� Prężnie działają w tym 
zakresie takie instytucje, jak World Parliament of Religions, World Faith Development Dialogue, 
World Council of Religious Leaders czy Religions for Peace� 

5 J� Haynes, Introduction to International Relations and Religion, Londyn 2007, s� 186�
6 Jigal Amir dokonał w 1995 r� śmiertelnego zamachu na premiera Izraela Icchaka Rabina w akcie 

zemsty za podpisanie w 1993 r� w Oslo porozumień pokojowych w Palestyńczykami�
7 R� Scott Appleby, The Ambivalence of Sacred. Religion, Violence and Reconciliation, New York 

2000, s� 122�
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funkcję sekretarza stanu USA: „Religia jest potężna siłą, ale jej wpływ zależy od 
tego, do czego inspiruje ludzi� Wyzwaniem dla polityków jest wykorzystanie jed‑
noczącego potencjału wiary i powstrzymanie jej zdolności do wprowadzania 
podziałów� To wymaga, abyśmy przynajmniej postrzegali kwestie duchowe jako 
przedmiot warty badania”8� 

W konsekwencji postrzeganie religii wyłącznie w charakterze „problemu do 
rozwiązania” jest obecnie coraz częściej równoważone podejściem do religii jako 
stanowiącej „rozwiązanie problemu”� 

religia jakO „prOblem dO rOzwiązania” verSuS religia 
jakO „rOzwiązanie prOblemu”

Znany żydowski pisarz i myśliciel, Elie Wiesel, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 
(1986), przywołany przez Madeleine Albright w jej książce Mighty and Almighty, 
wspomina pytanie zadane grupie akademików, których poproszono o wskazanie 
najbardziej nieszczęśliwej postaci w Biblii� Niektórzy z nich wskazali na Hioba, ze 
względu na ciężkie próby, którym był poddawany� Inni na Mojżesza, ponieważ nie 
mógł wejść do ziemi obiecanej� Inni wskazywali na Marię, ponieważ była świad‑
kiem śmierci swojego syna� Tymczasem najlepszą odpowiedzią jest, zdaniem Elie 
Wiesela, być może ta, że tą postacią jest sam Bóg, z powodu cierpienia powodowa‑
nego przez ludzi walczących, zabijających i dokonujących przemocy w Jego imię9�

Około jedna trzecia wojen domowych, które wybuchły w okresie od 1940 r� do 
pierwszej dekady XXI w� miała podłoże religijne10� Ich proporcjonalny udział we 
wszystkich konfliktach wzrastał w czasie, w szczególności od początku lat 70� XX 
w� i obecnie stanowi około połowę toczących się wojen domowych� Wojny religijne 
trwają dłużej niż wojny domowe determinowane przez inne czynniki i są trudniej‑
sze do zakończenia, częściej niż wojny niereligijne są wznawiane i powodują 
większe straty wśród ludności cywilnej11�

8 M� Albright, Faith and Diplomacy, „The Review of Faith and International Affairs” 2006, t� 4, nr 2, 
s� 3� 

9 Ibidem, s� 6–7� 
10 Według cytowanych wyliczeń liczba ta wyniosła 42 wobec ogólnej liczby 133 wojen domowych 

toczących się w świecie� Zob� T� Shah, D� Philpott, M� Toft, God and Terror, 20�05�2011, http://www�
thepublicdiscourse�com, odczyt z dn� 18�10�2011�

11 Ibidem�
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W opinii Madeleine Albright konfliktogenny potencjał religii jest przyczyną, dla 
której wielu praktyków polityki zagranicznej, włączając ją samą, próbowało oddzie‑
lić religię od polityki� Wychodzili oni z założenia, że skoro trudnością jest dokona‑
nie podziału terytorium między dwoma stronami konfliktu w oparciu o kryterium 
równości prawnej czy gospodarczej, będzie znacznie trudniej jeśli jedna z tych 
stron, lub obie, twierdzą, że dane terytorium zostało im nadane przez Boga� Okazuje 
się jednak, że motywacje religijne nie znikają tylko dlatego, że się o nich nie mówi� 
Problem polega na tym, że zostają one uśpione i dają znowu znać o sobie w naj‑
mniej dogodnym momencie� Odwołując się do doświadczeń amerykańskich 
w odniesieniu do Iranu Madeleine Albright dochodzi do wniosku, że uwzględnie‑
nie religii w obszarze polityki zagranicznej staje się koniecznością12, ponieważ 
często ma to kluczowe znaczenie dla zrozumienia sposobu myślenia i motywacji 
drugiej strony� „Jeśli dyplomacja jest sztuką przekonywania innych do działania 
w taki sposób, w jaki chcemy, żeby działali, efektywna polityka zagraniczna wymaga, 
abyśmy zrozumieli dlaczego inni działają w taki, a nie inny sposób”13�

Uwzględnienie religii jako elementu niezbędnego dla realizowania efektywnej 
polityki zagranicznej państwa nie wyczerpuje wszystkich wymiarów nowego 
postrzegania roli religii w obszarze stosunków międzynarodowych� „Jednoczący 
potencjał wiary”, staje się ważnym punktem odniesienia w obszarze rozwiązywania 
współczesnych konfliktów, przy czym inicjatywy w tym zakresie są realizowane 
w przeważającym stopniu poza obszarem funkcjonowania tradycyjnej dyplomacji� 
Są one od wielu lat podejmowane przede wszystkim przez różnego rodzaju pod‑
mioty religijne i motywowane religijnie (faith-based actors), dla których religia jest 
z  jednej strony podstawową przesłanką funkcjonowania, z drugiej natomiast 
podstawowym „instrumentem” osiągania pokoju� 

mOtywacja religijna jakO fundament działania 

Faith-based diplomacy14 jest jednym z rodzajów dyplomacji nieformalnej� Według 
słów jednego ze znawców dyplomacji nieformalnej, byłego amerykańskiego dyplo‑
maty Josepha Montville’a, jej istota sprowadza się do nieoficjalnych, nieformalnych 

12 M� Albright, op�cit�, s� 7�
13 Ibidem, s� 8�
14 W dalszej części tekstu autorka zdecydowała się na posługiwanie się angielskim określeniem 

faith-based diplomacy ze względu na trudność dokonania jednoznacznego przekładu tego terminu 
na język polski� Jako „usprawiedliwienie” dla zastosowanego zabiegu niech posłuży, na zasadzie 
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interakcji między członkami przeciwnych wobec siebie grup lub narodów, które to 
interakcje mają na celu wypracowanie odpowiednich strategii, wywarcie wpływu 
na opinię publiczną i zorganizowanie zasobów ludzkich oraz materialnych w taki 
sposób, aby stały się wsparciem w rozwiązaniu konfliktu istniejącego między 
przeciwnikami� Dyplomacja nieformalna, określana jako „dyplomacja drugiego 
obiegu”, ma na celu wspieranie przedstawicieli rządów realizujących zadania tra‑
dycyjnej dyplomacji poprzez poszukiwanie możliwych rozwiązań w sposób nie‑
oficjalny i, co zasadnicze, bez dążenia do osiągnięcia korzyści jednej strony kon‑
fliktu, kosztem drugiej strony� Jednocześnie podstawowym założeniem dyplomacji 
„drugiego toru” jest uznanie, że czynniki, takie jak religia lub etniczność, mają 
kluczowe znaczenie, a aktorzy niepaństwowi mogą odgrywać ważną rolę w reali‑
zacji jej celów15� Sam termin faith-based diplomacy pojawił się w pierwszych latach 
XXI w� na określenie inicjatyw pokojowych podejmowanych przez podmioty 
motywowane religijnie odwołujące się w swoich działaniach do „serc, umysłów 
i ducha walczących stron” i dążące przede wszystkim do prawdziwego pojednania 
między stronami konfliktu16� 

Grupa podmiotów zaangażowanych w działania w ramach faith-based diplomacy 
jest duża i niejednorodna� Uznawany za „ojca” faith-based diplomacy Douglas 
Johnston17 zauważa, że spektrum podmiotów religijnych i duchowych działających 
na rzecz zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania rozciąga się od „ziemskiej 
potęgi Kościoła” aż do wysiłków podejmowanych przez „motywowane duchowo 

analogii, polskie tłumaczenie książki J� Nye’a, gdzie tłumacz ze względu na trudności ze znalezieniem 
trafnego odpowiednika w języku polskim, zdecydował się pozostawić oryginalne brzmienie „soft 
power”� Zob� Od tłumacza, [w:] J�S�Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 
2007, s� 23�

15 Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, Georgetown University, Transcending 
Traditional U.S. Foreign Policy: Track Two Diplomacy and the Challenge of Global Religious Diversity, 
lipiec 2011, s� 22, http://berkleycenter�georgetown�edu/publications/transcending‑traditional‑us‑
foreign‑policy‑track‑two‑diplomacy‑and‑the‑challenge‑of‑global‑religious‑diversity, odczyt z dn� 
25�08�2011�

16 Faith-Based Diplomacy. Trumping Realpolitik, red� D� Johnston, Oxford 2003, s� ix, 15� 
17 W 1994 r� ukazała się, wydana przez Oxford University Press, książka Religion, The Missing 

Dimension of Statecraft pod redakcją Douglasa Johnstona i Cynthii Sampson, w której szeroko dys‑
kutowana była kwestia pozytywnej roli religii i znaczenia czynnika religijnego w rozwiązywaniu 
konfliktów� W swojej recenzji książki zamieszczonej na łamach „Foreign Affairs” Francis Fukuyama 
napisał, że książka ta przynosi „odświeżającą zmianę” oraz „bardzo potrzebną równowagę do dyskusji 
o religii i stosunkach międzynarodowych” wobec „stałego napływu książek zajmujących się negatywną 
rolą religii w polityce światowej”� Zob� F� Fukuyama, Religion: The Missing Dimension of Statecraft, 
„Foreign Affairs”, lipiec–sierpień 1994, http://www�foreignaffairs�com/articles/49927/francis‑fukuy‑
ama/religion‑the‑missing‑dimension‑of‑statecraft, odczyt z dn� 6�01�2012�
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osoby świeckie działające w oparciu o ich osobiste przekonania”18� Edward Luttwak 
wskazuje w tym kontekście na liderów religijnych, instytucje religijne i motywo‑
wane religijnie osobistości świeckie19� Znawca problematyki negatywnego i pozy‑
tywnego potencjału religii, twórca terminu „ambiwalencja świętości” Scott Appleby 
wylicza, że wśród odrzucających przemoc „bojowników o pokój” (militants of 
peace) znajdują się „zakonnicy, religijni guru, rabini, mułłowie, oddani księża 
i pastorowie, oraz oddani świeccy – którzy sprowadzają na siebie niebezpieczeń‑
stwo pracując wśród najbiedniejszych w obszarach konfliktów� Coraz częściej 
poświęcają się oni w charakterze mediatorów w konfliktach i przyjmują odpowie‑
dzialność za odbudowywanie zrujnowanych przez wojny społeczeństw� Nie 
wszyscy z nich są charyzmatycznymi, wysoko postawionymi osobistościami – 
w istocie większość z nich to szeregowi członkowie wspólnot religijnych”20� 

Jacob Bercovitch i S� Ayse Kadayfici‑Orellana definiują aktorów motywowanych 
religijnie jako organizacje, instytucje i jednostki inspirowane w pracy na rzecz 
pokoju przez ich tradycje duchowe i religijne� Wyjaśniają jednocześnie, że termin 
faith-based jest terminem obejmującym szeroki zakres podmiotów, które łączy ze 
sobą uważane przez nich za kluczowe znaczenie spraw duchowych i fakt, że wiara 
odgrywa zasadniczą rolę dla ich organizacji, funkcjonowania i motywacji21� 

Ważną grupę podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie konfliktów i budo‑
wanie pokoju stanowią organizacje motywowane religijnie (FBOs – Faith‑Based 
Organizations lub FIOs – Faith‑Inspired Organizations), określane również jako 
RNGOs (Religious Non‑governmental Organizations), które choć wykazują jakiś 
rodzaj afiliacji religijnej, najczęściej prowadzą swoją działalność w oparciu o świec‑
kich członków i wolontariuszy� W odróżnieniu od struktur organizacji wyznanio‑
wych, dla których głównym celem jest pozyskiwanie nowych członków, pozarzą‑
dowe organizacje religijne mają na celu realizowanie wyraźnie określonej misji 
publicznej22�

Według szerokiej definicji FBOs są tymi organizacjami o charakterze non-profit 
funkcjonującymi w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, które, na różne sposoby, 

18 Faith-Based Diplomacy…, s� 7�
19 The Missing Dimension of Statecraft, red� D� Johnston, C� Sampson, Oxford 1994, s� 9�
20 S� Appleby, op�cit�, s� 121–122� 
21 J� Bercovitch, S�A� Kadayifci‑Orellana, Religion and Mediation: The Role of Faith-Based Actors 

in International Conflict Resolution, „International Negotiations” 2009, t� 14, s� 185–186� 
22 J� Berger, Religious Non-Governmental Organizations. An Exploratory Analysis, „Journal of 

Voluntary and Nonprofit Organizations” 2003, t� 14, nr 1, s� 1� 
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są wspierane lub inspirowane wiarą lub przekonaniami religijnymi23� Elizabeth 
Ferris zauważa, że nie istnieje jedna powszechnie akceptowana definicja dotycząca 
FBOs, ale można wskazać na szereg cech, które są charakterystyczne dla tych 
podmiotów� W tym ujęciu do omawianej kategorii organizacji należą te, które 
spełniają jedno lub więcej z następujących kryteriów: 1) powiązanie z instytucją 
religijną; 2) deklaracja celów (mission statement) zawierająca wyraźne odniesienie 
do wartości religijnych; 3) wsparcie finansowe ze źródeł religijnych; 4) struktura 
zarządzająca, gdzie selekcja członków jest oparta na wierzeniach religijnych lub 
afiliacji religijnej oraz/lub procesy decyzyjne są oparte na wartościach religijnych24� 

Według propozycji Kerstin Martens religijne organizacje pozarządowe są for‑
malnymi organizacjami, których tożsamość i misja są w sposób świadomy wywo‑
dzone z nauczania jednej lub więcej tradycji religijnych lub duchowych, są oparte 
na niezależnych, dobrowolnych działaniach o charakterze non-profit i realizują 
wspólnie wyrażane idee dobra wspólnego na poziomie narodowym lub między‑
narodowym25� 

religia „w Służbie pOkOju”. teOria i praktyka

Choć działalność aktorów motywowanych religijnie w obszarze rozwiązywania 
konfliktów i budowania pokoju dopiero od kilkunastu lat staje się przedmiotem 
szerszego zainteresowania, nie jest to nowe zjawisko� Podmioty motywowane 
religijnie, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, od kilkudziesięciu lat podejmo‑
wały mediacje mające na celu zakończenie konfliktów� Jako przykłady można 
wskazać mediację podjętą przez kwakrów (Religijne Towarzystwo Przyjaciół) 
i sfinansowaną przez Fundację Forda podczas wojny domowej w Nigerii w latach 
1967–1970, mediację Światowej Rady Kościołów i Ogólnoafrykańskiej Konferen‑
cji Kościołów (All Africa Conference of Churches – AACC)26 podczas wojny 

23 Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs and the Edmund A� Walsh School of 
Foreign Service at Georgetown University, Inspired by Faith. A Background Report “Mapping” Social 
Economic Development Work in the Muslim World, Washington DC 2008, s� 5, http://berkleycenter�
georgetown�edu/projects/global‑mapping‑of‑faith‑inspired‑organizations‑and‑development, odczyt 
z dn� 22�12�2011�

24 E� Ferris, Faith-based and secular humanitarian organizations, „International Review of the Red 
Cross”, czerwiec 2005, t� 87, nr 858, s� 312� 

25 K� Martens, Mission Impossible? Defining Nongovernmental Organizations, „Voluntas: Interna‑
tional Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, wrzesień 2002, t� 13, nr 3, s� 271–285� 

26 AACC reprezentuje 120 mln chrześcijan żyjących w 39 krajach Afryki�
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w Sudanie w 1972 r� czy wkład Johna Paula Lederacha27 w rozwijanie procesu 
pokojowego Nikaragui w latach 80� XX w�28 Do inicjatyw pokojowych podejmo‑
wanych przez liderów religijnych należy udział papieża Jana XXIII w zażegnaniu 
niebezpieczeństwa konfliktu jądrowego między USA i ZSRR podczas kryzysu 
kubańskiego w 1962 r�29, wkład Jana Pawła II w zakończenie wojny o Falklandy 
między Argentyną i  USA w  1982 r�30, czy działania anglikańskiego biskupa 
Desmonda Tutu na rzecz pojednania w RPA po upadku apartheidu31� 

Za jeden z najbardziej znanych przykładów pokojowej dyplomacji religijnej 
uznaje się, obok mediacji Wspólnoty Świętego Idziego w Mozambiku32, wkład 
prezydenta Jimmy Cartera w mediację zakończoną podpisaniem porozumienia 
pokojowego w Camp David w 1978 r� Większość obserwatorów uczestniczących 
w rozmowach poprzedzających historyczne uzgodnienia podkreśla, że Egipt i Izrael 
nie byłyby w stanie się porozumieć, gdyby nie wyczucie prezydenta Cartera i umie‑
jętność odwołania się do przekonań religijnych Prezydenta Egiptu Anwara Sadata 
i premiera Izraela Menachema Begina33� Jimmy Carter nawiązał do tych wydarzeń 
we wstępie do wydanej w 1994 r� książki Religion, the Missing Dimension of State-
craft, która stała się swoistą „biblią” faith-based diplomacy� Wspomina on, że 
negocjacje w Camp David były w dużym stopniu uwarunkowane przez przekona‑
nia religijne każdego z uczestników� Dyskusje w Camp David rozpoczynały się od 

27 John Paul Lederach jest znanym badaczem w zakresie pokojowego rozwiązywania konfliktów 
i praktykiem faith-based diplomacy� Jest autorem m�in� Building Peace: Sustainable Reconciliation in 
Divided Societies, Washington DC 1997�

28 J� Haynes, Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, 
Nigeria and Cambodia, „Commonwealth and Comparative Politics”, luty 2009, t� 47, nr 1, s� 60� 

29 A� Gianelli, A� Tornielli, Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak, 
Kraków 2006, s� 143–166�

30 Ibidem, s� 226–234�
31 Desmond Tutu jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (1984)�
32 Mediacja Wspólnoty Świętego Idziego, która doprowadziła do zakończenia wieloletniej wojny 

domowej w Mozambiku, jest prawdopodobnie najbardziej znanym przykładem faith-based diplomacy� 
Szczegółowy opis zarówno samej Wspólnoty, jak i jej działalności w Mozambiku można znaleźć w: 
S� Appleby, op�cit�, s� 155–164� Wspólnota funkcjonująca przede wszystkim w oparciu o „etos przy‑
jaźni” posiada rozbudowane kontakty na najwyższych szczeblach władzy w wielu krajach, gdzie cieszy 
się dużym uznaniem i szacunkiem� Z racji swojej pozycji na arenie międzynarodowej jest określana 
jako „małe ONZ nad Tybrem”� Założyciel Wspólnoty Świętego Idziego prof� Andrea Riccardi został 
zaproszony w listopadzie 2011 r� przez premiera rządu włoskiego prof� Mario Montiego do objęcia 
stanowiska ministra współpracy międzynarodowej i integracji� Zob� http://www�wprost�pl/ar/270137/
Wloski‑rzad‑bez‑politykow‑zaprzysiezony/ odczyt z dn� 08�01�2012�

33 M� Albright, op�cit�, s� 8–9�



17Faith-based diplomacy jako instrument rozwiązywania sporów

wspólnego apelu o modlitwę, a każdy z polityków oddawał cześć swojemu Bogu 
w czasie, kiedy przebywali razem� 

Zdaniem byłego Prezydenta USA rola religii była w tym wypadku prawdopo‑
dobnie większa, niż się przypuszcza i w istocie trudno „wyliczyć” jej znaczenie� 
Choć w rozmowy w Camp David zaangażowani byli politycy, w ostatecznym 
rozrachunku były to jednocześnie „głęboko religijne jednostki”� Każdy z przywód‑
ców obecnych w Camp David postrzegał pokój jako „dar od Boga i najwyższe 
ludzkie zobowiązanie”� W opinii Jimmy Cartera jako mediatora pominięcie aspektu 
religijnego skutkowałoby niezrozumieniem wobec Begina i Sadata, co mogłoby 
mieć „daleko idące i nieobliczalne skutki”34�

Następujący w okresie pozimnowojennym wzrost znaczenia faith-based diplo-
macy jako metody alternatywnej wobec Realpolitik oraz rozszerzający się zakres 
działalności podmiotów religijnych i motywowanych religijnie skutkuje pojawia‑
niem się coraz bardziej szczegółowych badań i analiz na ten temat� Wskazuje się 
obecnie na istnienie dwóch podstawowych rodzajów religijnych inicjatyw poko‑
jowych (religious peacemaking)� Pierwszy dotyczy sytuacji, kiedy organizacje reli‑
gijne i faith-based angażują się bezpośrednio w rozwiązywanie konfliktów, nieko‑
niecznie mających podłoże religijne, czego przykładem jest wkład Wspólnoty 
Świętego Idziego w zakończenie wojny domowej w Mozambiku� Drugi rodzaj 
dotyczy promowania wzajemnego zrozumienia między skonfliktowanymi grupami 
religijnymi� Do tej kategorii należy również pojednanie międzyreligijne w okresie 
po zakończeniu konfliktu� Przykładem tego typu działalności jest zaangażowanie 
organizacji, takich jak Catholic Relief Services, World Vision, United Methodist 
Committee on Relief czy Islamic Relief Worldwide w proces pojednania etniczno‑
‑religijnego w Bośni35�

Aktorzy motywowani religijnie mają największe widoki na osiągnięcie sukcesu 
wtedy, kiedy spełniają trzy podstawowe warunki: po pierwsze – mają międzyna‑
rodowy lub transnarodowy zasięg, po drugie – konsekwentnie podkreślają pokój 
i unikanie użycia siły w rozwiązywaniu konfliktów, i po trzecie – mają dobre 
relacje z różnymi grupami religijnymi – stronami sytuacji konfliktowej36� 

W swoim opracowaniu na temat pokojowej działalności podmiotów motywo‑
wanych religijnie Tsjeard Bouta, S� Ayse Kadayifci‑Orellana i Mohammed Abu‑

34 Religion, The Missing Dimension…, s� vii� 
35 D� Smock, Divine Intervention. Regional Reconciliation Through Faith, „Harvard International 

Review” 2004, t� 25 (4), s� 1–2�
36 J� Haynes, Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building…, s� 60� 
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‑Nimer reprezentują pogląd, że religijnie motywowane inicjatywy pokojowe 
przyczyniły się pozytywnie do budowania pokoju w wielu różnych wymiarach37� 
Na podstawie szczegółowej analizy działalności 27 organizacji chrześcijańskich, 
muzułmańskich i wieloreligijnych w obszarze peacemaking wskazują oni na takie 
działania, jak zapewnianie emocjonalnego i duchowego wsparcia dla społeczności 
doświadczonych wojną, przeprowadzanie mediacji między walczącymi stronami, 
promowanie pojednania, dialogu, rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji� Jedno‑
cześnie, zdaniem wymienionych autorów, w swojej działalności podmioty te 
wykazały szereg cech, z których niektóre można uznać za ich atuty, inne za słabo‑
ści� Do atutów można zaliczyć silną motywację religijną, długookresowe zaanga‑
żowanie, długookresową obecność w  miejscu konfliktu, autorytet moralny 
i duchowy� Do słabości należą ryzyko prozelityzmu i brak profesjonalizmu38�

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Pokoju USA rola i efek‑
tywność FBOs w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju wzrasta� Zakres 
działań podejmowanych przez te podmioty jest szeroki: od typowych mediacji 
prowadzonych na poziomie przywódców stron walczących aż do działań, które 
mają charakter „wychowania do pokoju” na poziomie wspólnot lokalnych� Okazuje 
się również, że bardzo często pokój jest osiągany najskuteczniej wówczas, gdy 
działania na rzecz budowania pokoju są łączone z bardziej tradycyjnymi przedsię‑
wzięciami w zakresie pomocy humanitarnej i rozwojowej� Z przeprowadzonej 
analizy wynika, że jakkolwiek w niektórych przypadkach projekty pokojowe 
realizowane przez FBOs są bardzo zbliżone do projektów realizowanych przez 
organizacje świeckie, orientacje religijne podmiotów podejmujących działania 
pokojowe mają często wpływ na kształt podejmowanych przez nie działań39�

Zdaniem M� Albright, pierwszej kobiety w historii pełniącej funkcję Sekretarza 
Stanu USA, liczne FBOs, reprezentujące wszystkie główne tradycje religijne, są 
dobitnym przykładem na to, jak religia może być wykorzystywana w służbie 
słusznej sprawy� Powołując się na swoje bogate doświadczenie dyplomatyczne 
Madeleine Albright wskazuje na przykłady konkretnych organizacji, które skutecz‑
nie działają na rzecz rozwiązywania konfliktów międzynarodowych na wszystkich 
kontynentach, w najbardziej niesprzyjających okolicznościach� Podkreśla ona 
jednocześnie, że najlepsze efekty uzyskują one dzięki współpracy między sobą, 

37 T� Bouta, S�A� Kadayifci‑Orellana, M� Abu‑Nimer, Faith-Based Peace-Building: Mapping and 
Analysis of Christian, Muslim and Multi-Faith Actors, Hague–Washington 2005� 

38 Ibidem, s� ix� 
39 J� Haynes, Introduction to International Relations and Religion, London 2007, s� 179� 
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ponieważ każda z nich specjalizuje w szczególności w jakimś konkretnym obszarze� 
Niektóre z nich rozwinęły najbardziej zdolności mediacyjne, inne zajmują się 
zapobieganiem konfliktom, jeszcze inne wyspecjalizowały się we wspieraniu byłych 
kombatantów w ich powrocie do normalnego życia� Duża część organizacji religij‑
nych wyspecjalizowała się w pomocy gospodarczej, społecznej czy budowaniu 
demokracji� „Wszystkie te organizacje mają razem więcej zasobów, bardziej 
wyspecjalizowany personel, większy zakres działalności, więcej oddania dla sprawy 
i więcej sukcesów we wspieraniu pojednania niż jakikolwiek rząd”40�

mechanizm działania Faith-based diplomacy.  
zaufanie i pOjednanie jakO warunki pOwOdzenia 

inicjatyw pOkOjOwych

Kwestia zachowania przez praktyków faith-based diplomacy bezstronności wobec 
stron konfliktu jest kluczowym elementem odróżniającym dyplomację tradycyjną 
od dyplomacji „drugiego toru” (track II diplomacy)� Dyplomaci nieformalni wystę‑
pują w charakterze podmiotów niereprezentujących w czasie negocjacji pokojo‑
wych interesu żadnego konkretnego rządu� Ich podstawowym celem nie jest zatem 
realizowanie interesu narodowego, ale interesu wspólnego, który będzie oznaczał 
korzyść dla wszystkich stron konfliktu� 

Dla mechanizmu FBD podstawowe znaczenie mają dwie kwestie: pojednanie 
jako podstawowy cel działań i zaufanie jako instrument realizacji tego celu� 

zaufanie

Nieindentyfikowanie się z którąkolwiek ze stron konfliktu jest tym elementem, 
który umożliwia praktykom dyplomacji nieformalnej, również religijnej, dotarcie 
ze swoją ofertą pokojową do zwaśnionych stron� Wskazują na to najbardziej 
doświadczeni i najbardziej skuteczni mediatorzy� Reprezentujący Alliance for Peace 
Building Chris Dambach wspomina, że kiedy zwrócił się z propozycją mediacji do 
walczących ze sobą rządów Etiopii i Erytrei on sam i jego współpracownicy pod‑
kreślali, że nie reprezentują w żaden sposób rządu USA� Przedstawiając się jako 
„neutralni przyjaciele” zainteresowani wspólnym interesem końca rozlewu krwi, 

40 M� Albright, op�cit�, s� 8�
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Chris Dambach wraz z zespołem byłych wolontariuszy Korpusu Pokoju był w sta‑
nie osiągnąć w negocjacjach pokojowych znacznie więcej, niż się spodziewano� Jak 
sam ocenia, kluczem do sukcesu było zaufanie, którym obdarzono jego samo i jego 
współpracowników oraz wiara skonfliktowanych stron w szczerość jego intencji41�

Założyciel i prezydent International Center for Religion and Diplomacy (ICRD) 
Douglas Johnston podkreśla skuteczność tego samego mechanizmu w odniesieniu 
do jednego z najważniejszych projektów realizowanych przez jego organizację 
w Pakistanie� Przedstawiając się jako osoba kierująca się w swojej działalności 
przekonaniami religijnymi i całkowicie niezależna od rządu USA był on w stanie 
zdobyć zaufanie i nawiązać bliskie kontakty z liderami religijnych szkół islamskich 
– medresów, uważanych za szkoły islamskiego terroryzmu� W efekcie możliwe było 
podjęcie realizacji projektu mającego na celu rozszerzenie programu nauczania 
realizowanego w tych szkołach w taki sposób, aby umożliwić uczniom rozwijanie 
umiejętności krytycznego myślenia oraz zwiększyć ich poziom tolerancji wobec 
przedstawicieli innych kultur� ICRD zorganizował i przeprowadził warsztaty dla 
2700 liderów reprezentujących 1600 medresów42� W następstwie wieloletnich 
kontaktów, organizacji udało się, „zjednać serca i umysły” i przejść do następnej 
fazy projektu, która ma polegać, między innymi, na stworzeniu specjalnych insty‑
tutów kształcących nauczycieli medresów w obrębie pakistańskich uniwersytetów, 
ze szczególnym uwzględnieniem niestabilnych politycznie regionów Pakistanu43� 

Zanim ICRD uznała Pakistan za główny obszar swojej działalności, pierwszym 
projektem, w który zaangażował się Douglas Johnston był udział w negocjowaniu 
porozumienia pokojowego w Sudanie między chrześcijańskim południem i muzuł‑
mańskim rządem w Chartumie� W następstwie 18 wyjazdów do Sudanu Douglas 
Johnston i  jego współpracownicy doprowadzili do zorganizowania pierwszej 
wspólnej konferencji z udziałem chrześcijan i muzułmanów� Pierwszym punktem, 
do którego udało się przekonać rząd sudański, było uzyskanie zgody na utworzenie 
niezależnej rady władnej do podejmowania krytyki rządu w sprawach religii� 
O znaczeniu konferencji świadczy najlepiej fakt, że wraz z jej zakończeniem strona 
muzułmańska i chrześcijańska uznały, że po raz pierwszy miały okazję „szczerze 

41 Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, Georgetown University, Transcending 
Traditional U.S. Foreign Policy…, s� 22� 

42 http://icrd�org/pakistan, odczyt z dn� 5�04�2012�
43 „Efektem ubocznym” dobrych relacji, które Douglas Johnston nawiązał w Pakistanie, był jego 

wkład w uwolnienie 21 koreańskich misjonarzy uwięzionych przez afgańskich Talibów w czerwcu 
2007 roku� Zob� Chronology of ICRD Involvement in Korean Hostage Crisis, http://icrd�org/rp43, odczyt 
dn� 5�04�2012 �
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porozmawiać”44� Ostatecznie ICRD przyczyniła się do zakończenia trwającej 21 lat 
wojny domowej między Północą i Południem, w której zginęło ponad 2 mln osób� 

O znaczeniu, jakie wzajemne zaufanie odgrywa w dyplomacji motywowanej 
religijnie, dobitnie świadczy opinia twórcy pojęcia track II diplomacy Joseph’a Mon‑
tville’a: „Jeśli trzeba byłoby wybrać jedną tylko właściwość odpowiedzialną za 
wpływ, jaki mają religijnie motywowane strony trzecie, byłaby to ich zdolność do 
wzbudzania zaufania”� (…) Religijni „przybysze z innego świata” (outsiders) na 
różne sposoby wyrażają zrozumienie i empatię dla strachu ofiar i cieszą się dobrą 
reputacją z powodu swojej szczerości, dyskrecji i uczciwości”45�

pojednanie

Jak wskazuje znawca problematyki faith-based diplomacy Daniel Philpott, koncep‑
cja pojednania nie jest ani najnowszym, modnym trendem, ani zachodnim „zapo‑
życzeniem” (importation)� Jest ona, w różnych formach, obecna już w religiach 
starożytnych, gdzie pojednanie jest definiowane jako „odbudowywanie relacji”� 
Zdaniem tego badacza i praktyka faith-based diplomacy „na wyżyny” w tym zakre‑
sie wzniósł się hinduizm dzięki życiu i filozofii Mahatmy Gandhiego� Swoją wizję 
pojednania, w której czerpał również z innych religii, zaprezentował on dobitnie 
radząc hindusowi, który zamordował muzułmanina, aby znalazł sierotę muzuł‑
mańskiego i wychował go w wierze muzułmańskiej46�

Na zasadzie analogii do odbudowywania relacji międzyludzkich, odbudowywa‑
nie porządku politycznego zburzonego przez wojnę i niesprawiedliwość jest 
naturalną zasadą faith-based diplomacy� Jednocześnie jakkolwiek zawieszenie broni 
między walczącymi stronami, czyli rozstrzygnięcie polityczne, jest punktem wyjścia 
do zakończenia konfliktu, oczywistym jest, że nie jest ono wystarczające� Pojedna‑
nie odnosi się nie tylko i wyłącznie do liderów politycznych i walczących w ich 
imieniu żołnierzy� Wymaga ono transformacji w sposobie myślenia całych skon‑
fliktowanych grup, społeczeństw czy narodów� 

Dobitnym przykładem, jednym z wielu, potwierdzającym konieczność takiej 
transformacji, jest załamanie się porozumień z Oslo z 1993 r� wynegocjowanych 

44 R� Moll, The Father of Faith-Based Diplomacy, „Christianity Today”, 19�09�2008, http://www�
christianitytoday�com/ct/2008/september/29�54�html, odczyt z dn� 06�01�2012�

45 Religion, The Missing Dimension…, s� 332� 
46 D� Philpott, Faith-Based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent, „The Brandywine Review 

of Faith & International Affairs”, wrzesień 2003, t� 1, nr 2, s� 34�
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przez izraelskiego premiera Icchaka Rabina i lidera OWP Yassera Arafata� Zapytany 
o przyczyny tego załamania główny amerykański negocjator Dennis Ross stwier‑
dził, że porozumienie polityczne między liderami było niewystarczające, ponieważ 
zbyt dużo nienawiści i zdecydowanie zbyt mało „zrozumienia dla pokoju” pozostało 
między Izraelczykami i Palestyńczykami� Najbardziej potrzebne była w istocie 
zmiana „serc i umysłów” zwykłych ludzi47�

W każdym konflikcie pojednanie staje się możliwe, kiedy antagoniści przestają 
się nawzajem dehumanizować i  zaczynają widzieć w przeciwniku „odrobinę 
samych siebie”� To właśnie z tego powodu jedną ze standardowych technik nego‑
cjacyjnych jest zwrócenie się do adwersarzy, aby spróbowali postawić się z sytuacji 
drugiej strony48� Okazuje się często, że nie jest to tak trudne, jak mogłoby się 
wydawać� Pojednanie – kluczowa kategoria faith-based diplomacy – jest możliwe 
w sytuacjach trudnych do wyobrażenia, czego przykładem może być opisywane 
przez Daniela Philpotta pojednanie między hindusami i muzułmanami� Udało się 
je osiągnąć w mikroskali w następstwie kilkuletnich wysiłków podejmowanych 
przez International Center for Religion and Diplomacy w Kaszmirze, gdzie w semi‑
nariach służących wzajemnemu zrozumieniu i przełamywaniu wrogości uczestni‑
czy corocznie kilkudziesięciu przedstawicieli lokalnych elit49�

Istotę owego zreformowanego myślenia skonfliktowanych stron o sobie nawza‑
jem trafnie ujmuje Bill Clinton� W jego opinii, w momencie, kiedy adwersarze 
„przyjmą do wiadomości swoje wspólne człowieczeństwo (common humanity), 
staje się dla nich trudniejsze zabijać się nawzajem� Wówczas kompromis staje się 
łatwiejszy, ponieważ uznają oni, że mają do czynienia w ludźmi takimi, jak oni sami, 
a nie jakimś rodzajem szatana czy gatunku podludzkiego”50�

„nOwy” wymiar religii w StOSunkach 
międzynarOdOwych

World Conference on Religion and Peace, nazywana czasem odpowiednikiem ONZ 
w obszarze religii wskazuje, że „wspólnoty religijne są największymi i najlepiej 
zorganizowanymi instytucjami obywatelskimi na świecie, deklarującymi przyna‑

47 Ibidem, s� 35� 
48 M� Albright, op�cit�, s� 7� 
49 D� Philpott, op�cit�, s� 37�
50 M� Albright, op�cit�, s� 9� 
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leżność miliardów osób różnych ras, klas i narodowości� Wspólnoty te posiadają 
szczególne wyczucie kulturowe, infrastrukturę i zasoby, aby nieść pomoc tam, gdzie 
jest to najbardziej potrzebne”51� 

Dziesiątki byłych urzędników państwowych, w szczególności dyplomatów, 
uznanych wykładowców akademickich, pracowników różnego rodzaju instytucji 
badawczych zajmujących się problemami rozwiązywania konfliktów i budowania 
pokoju a wraz z nimi rosnąca liczba innych aktorów motywowanych religijnie52, 
reprezentują grono osób zaangażowanych w działania w ramach faith-based diplo-
macy we wszystkich najbardziej skonfliktowanych i wymagających wsparcia 
zewnętrznego, zakątkach świata53� 

Jako praktyk, w przeszłości tradycyjnej dyplomacji, a obecnie dyplomacji nie‑
formalnej, Jimmy Carter podkreśla, że nie jest możliwe oddzielenie tego, co ludzie 
czują i w co wierzą, od tego, jakie działania podejmują jako przedstawiciele sfery 
publicznej� Jest to szansa, którą należy wykorzystać, ponieważ podstawowe ele‑
menty głównych religii są podobne: pokora, sprawiedliwość i pokój54� Tony Blair 
przekonuje z kolei, że jeśli religia staje się instrumentem pokojowego współistnie‑
nia ucząc ludzi radzenia sobie z różnorodnością, traktowania różnorodności jako 
siły, szanowania „innego”, wówczas wiara staje się ważną częścią prawidłowego 
funkcjonowania świata w XXI w� Wiara wzbogaca, informuje i dostarcza wspólnej 
bazy wartości i przekonań, aby ludzie mogli rozwijać się we właściwy sposób55�

Odwoływanie się do pozytywnego potencjału religii w celu rozwiązywania 
konfliktów i budowania pokoju, jako zjawisko nienowe, ale nieznane szerszej 
opinii publicznej, wydaje się przeżywać w ostatnich dekadach swoisty renesans� 
Faith-based diplomacy staje się w związku z tym jednym z najciekawszych, a jed‑
nocześnie jednym z najbardziej wieloaspektowych przykładów zintensyfikowanej 

51 http://www�religionsforpeace�org/about/, odczyt z dn� 05�01�2012�
52 Ważnym ośrodkiem rozwoju faith-based diplomacy są USA� Nie bez znaczenia jest tu z pew‑

nością zarówno wysoki poziom zaangażowania religijnego obywateli, jak i duża ich aktywność 
w sektorze pozarządowym� Według National Center for Charitable Statistics organizacje religijne 
stanowią największą grupę wśród organizacji non‑profit w USA� Ich liczba w 2010 r� wynosiła około 
222,000� Zob� http://www�bestphilantropy�com, odczyt z dn� 05�09�2011�

53 Przykładem znanego polityka z kręgów europejskich angażujących się w tego typu działalność 
jest Tony Blair, który założył The Tony Blair Faith Foundation� Jej celem jest „promowanie szacunku 
i zrozumienia wobec największych religii świata oraz pokazanie, jak potężna jest moc religii w czy‑
nieniu dobra we współczesnym świecie”� Zob� http://www�tonyblairfaithfoundation�org/page/about‑
‑us, odczyt z dn� 28�12�2011�

54 M� Albright, op�cit�, s� 9�
55 Tony Blair’s Speech to Launch the Faith Foundation, 30�05�2008, http://www�tonyblairoffice�org/

speeches/entry/tony‑blairs‑speech‑to‑launch‑the‑faith‑foundation/
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obecności religii w sferze stosunków międzynarodowych� Może ona stanowić 
i stanowi często wsparcie dla dyplomacji tradycyjnej, ale może też i powinna być 
rozpatrywana z perspektywy zaangażowania społecznego i tworzenia się global‑
nego społeczeństwa obywatelskiego� Jej podstawowy cel, którym w szerokim ujęciu 
jest „budowanie mostów między przeciwnikami”56, jest bez wątpienia również 
jedną z kluczowych konieczności w obszarze współczesnych stosunków między‑
narodowych� 

56 W rozumieniu „ojca” faith-based diplomacy Douglasa Johnsona oznacza ona „(…) a form of 
diplomacy in which commonly‑held religious values are actively used to bridge differences between 
adversaries”� Korespondencja autorki z Douglasem Johnsonem w okresie grudzień 2011–styczeń 
2012� Archiwum własne� 
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faith-based diplomacy as an instrument of international  
disputes and conflict resolution

the issue of faith‑based diplomacy, seen as either an alternative instrument or the tool 
supporting traditional diplomacy, has been gaining more visibility and importance in the 
area of conflict resolution and peacemaking in the post‑Cold War world� Though the 
various kinds of actors referring to a larger or smaller extent to religion have been active 
and effective in the area of peacemaking and conflict resolution for many decades their 
presence in the international scene had been rarely discussed and rather unkown to the 
wider public opinion� The term of „faith‑based diplomacy” has been coined at the beginning 
of the XXI century and refers to the new form of diplomacy which uses religion as its key 
resource acknowledging religion as a defining element in international security� Faith‑based 
diplomacy which „speaks to the heart, mind, and spirit” of the conflicted parties is to be 
perceived as the alternative but also the contradiction to a tough‑minded realisitic approach 
which does not include the understanding of the religious and philosophical values that 
influence the actors� The article aims at presenting the basic tenets and the practical achieve‑
ments of faith‑based diplomacy� 
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wprOwadzenie

podejRzliwość, czujność, uważna obserwacja otoczenia i szukanie zagro‑
żenia w niejasnych sytuacjach są częścią wyposażenia psychicznego każdej jed‑
nostki i całych grup społecznych� W toku antropogenezy miały one charakter 
adaptacyjny, sprzyjały przetrwaniu, dlatego zostały utrwalone� W złożonej rzeczy‑
wistości, która otacza człowieka, zwykle służą przystosowaniu, kiedy jednak 
przekraczają pewną granicę – czy to wskutek predyspozycji samej jednostki, czy 
przez uwarunkowania zewnętrzne – burzą właściwy ogląd świata i mogą prowadzić 
do stworzenia jego urojeniowej, demonicznej wizji� Zarówno w klinicystycznym, 
jak i potocznym języku funkcjonuje na określenie takiej postawy termin „paranoja”� 
Badania nad paranoją polityczną, czy paranoicznym myśleniem w polityce, to 
rezultat osadzenia tego pojęcia w szczególnym kontekście, w świecie polityki� Mają 
one charakter interdyscyplinarny, wykraczają poza zakres psychologii klinicznej 
łącząc zagadnienia psychologii polityki oraz politologii, na gruncie których anali‑
zuje się rolę psychopatologii w  polityce� Korzystają z  dorobku antropologii, 
socjologii, etnologii i etnopsychiatrii� „Paranoję polityczną tak trudno zdefiniować 
i zrozumieć, ponieważ w punkcie wyjścia jest tylko wypaczeniem właściwej reak‑
cji, dopiero potem przekracza wszelkie granice”1 

Za klasyczną w tej dziedzinie uznać należy pracę Roberta S� Robinsa, Jerrolda 
M� Posta Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, która jest szczegółowym 
studium zjawiska i stanowi podstawę właściwie dla większości opracowań doty‑
czących tej problematyki� Obszerną pozycją, która w sposób kompleksowy traktuje 

1 R�S� Robins, J�M� Post, Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, Warszawa 2007, s� 15�
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zjawisko paranoi politycznej, jest praca Krzysztofa Korzeniowskiego, Polska 
paranoja polityczna. Źródła, mechanizmy i konsekwencje spiskowego myślenia 
o polityce, łącząca badania z obszaru psychologii społecznej, socjologii i politologii� 
Istotny wkład do wiedzy na temat psychopatologii przywództwa politycznego 
wnosi praca Pascala de Suttera Szaleńcy u władzy, która prezentuje analizę podsta‑
wowych zaburzeń psychicznych w polityce, zawiera też rozdział poświęcony 
przykładom paranoi politycznej� Społeczny wymiar paranoi przedstawił natomiast 
historyk Richard Hofstadter w pracy The Paranoid Style in American Politics2� 
Pozycje, które były pomocne w przygotowaniu niniejszego materiału to także Marii 
Marczewskiej‑Rytko Religia i polityka w globalizującym się świecie, Patricka Michela 
Polityka i religia, praca socjologa Eliasa Canettiego Masa i władza, psychologiczna 
analiza Ericha Fromma Anatomia ludzkiej destrukcyjności, antropologiczno‑socjo‑
logiczne rozprawy nawiązujące do psychopatologii, jak np� Pierra Accoce i Perra 
Rentchnicka Chorzy, którzy nami rządzą, A� Neumayra, Dyktatorzy i medycyna, 
Ralpha Lintona Culture and mental disorders, Rogera E� Money‑Kyrle’a Psychoana-
lysis and politics czy Harolda Lasswella Psychopatology and politics� Literatura 
poświęcona paranoi politycznej jest obszerna, ale też zróżnicowana, wystarczy 
wspomnieć pracę Terry Deary Paranoja panujących, zaliczaną do literatury dzie‑
cięcej z cyklu „strasznych historii” opowiadanych z pewną dozą humoru�

Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie węzłowych problemów związanych 
z paranoją polityczną, a szczególnie z jej religijnymi aspektami, z uwzględnieniem 
kluczowych mechanizmów leżących u podłoża tego zjawiska� Paranoja polityczna 
pojawia się w analizach zbiorowości i jednostek� W przypadku pierwszego typu 
analiz, dotyczą one społecznych i politycznych przemian, postaw i mentalności 
całych grup� Są przedmiotem badań socjologów, historyków, politologów a także 
psychologów, szczególnie społecznych� Gdy chodzi o drugi typ analiz, paranoja 
polityczna była istotnym zagadnieniem, które pojawiało się w raportach tzw� 
profilerów, w obrębie kryminalistyki, służb specjalnych, dyplomacji czy armii� 
Można powiedzieć, że dzięki nim związki psychopatologii z życiem politycznym, 
w tym przede wszystkim przywództwem, stały się przedmiotem badań i prac w tym 
zakresie na szerszą skalę, dlatego w pierwszej kolejności warto poświęcić im więcej 
uwagi� 

Profilerzy kluczowych przywódców (key leaders profilers) nie stanowią jednoli‑
tej grupy pod względem naukowym, nie reprezentują też zawodu� Korzystają 

2 Zob� ibidem, s� 53� Robins i Post zwracają uwagę na innowacyjne zastosowanie przez tego au‑
tora klinicznej wiedzy o paranoi i wykorzystywanie jej do analizy historii ruchów społecznych�



28 Anna Zasuń

z dyscyplin, takich jak psychologia, psychopatologia, psychiatria (z uwzględnieniem 
ICD czy DSM3), antropologia, socjologia, etnologia, psychobiografie czy wreszcie 
seksuologia, zwykle też pracują na zamówienie4� Stworzone przez nich profile 
pozwalają spekulować na temat obecnych i przyszłych działań przywódców poli‑
tycznych, umożliwiają prowadzenie mediacji w  konfliktach, przewidywanie 
rezultatów gry politycznej w okresach kampanii wyborczych itp� Pierwszy tego 
typu raport powstał w USA w 1943 r� Była to analiza psychologiczna Adolfa Hitlera 
autorstwa Henry’ego Murraya5, przygotowana we współpracy z Walterem C� Lan‑
gerem6� Dokument ten, nazywany memorandum, liczący ponad 1700 stron7, został 
wydany przez Klinikę Psychologiczną w Harwardzie� Momentem inicjującym pracę 

3 International Statistical Clasification of Diseases and Related Health Problems (Międzynaro‑
dowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych), opracowana przez WHO, World Health 
Organization (Światowa Organizacja Zdrowia)� Obok niej występuje także DSM‑IV, Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych); zob� ICD-10 V rozdział. 
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki 
diagnostyczne, red� S� Pużyński, J� Wciórka, Kraków–Warszawa 2000; K� Klimasiński, Elementy psy-
chopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000, s� 22–24�

4 P� de Sutter, Szaleńcy u władzy, Warszawa 2009, s� 13–15�
5 Psycholog amerykański, związany z Uniwersytetem Harvard i pracownik Harvard Psycholo‑

gical Clinic� Był pod wpływem psychoanalizy, psychologii C�G� Junga, koncentrował się na pojęciu 
osobowości w kontekście natury, społeczeństwa i kultury oraz na ludzkich potrzebach� Autor Testu 
Apercepcji Tematycznej (TAT)� Zgodnie z klasyfikacją potrzeb, określił osobowość Hitlera jako 
counteractive (odwetowo‑reaktywna) a za jej kluczowe potrzeby uznał agresję, tłumienie sumienia, 
projekcję własnych słabości na innych, seksualność zdominowaną tendencjami masochistycznymi, 
podświadome karanie siebie, lub impotencję czy homoseksualizm� Spośród cech psychologicznych 
istotna w tym profilu była też idea superego a nawet pewne aspekty budowy ciała Hitlera� Murray 
mówił o schizofrenii Hitlera, jednak w latach gdy powstał ten profil, terminem tym określano słabo 
zidentyfikowane zaburzenia umysłowe; [za:] P� de Sutter, op�cit�, s� 20–40� Wspomniany Jung jest 
także autorem psychologicznej oceny Hitlera, Stalina i Musoliniego� Jung uznał, że Führer dyspo‑
nował rodzajem duchowej mocy, którą posiada także szaman, dlatego nazwał go medicine-man; zob� 
C�G�  Jung, Diagnoza dyktatorów, [w:] idem, Rozmowy, wywiady, spotkania, Warszawa 1999, 
s� 131–149; idem, Jung diagnozuje dyktatorów, [w:] ibidem, s� 149–155; idem, Psychologia dyktatorów, 
[w:] ibidem, s� 107–111� Zob� także profil Hitlera wraz z krótką biografią: R�S� Robins, J�M� Post, 
op�cit�, s� 345–376�

6 Psycholog pracujący przy OSS (Office of Strategic Service – poprzednik CIA)�
7 H� Murray, Analysis of the personality of Adolph Hitler. With predictions of his future behavior 

and suggestions for dealing with him now and after Germany’s surrender, http://library�lawschool�
cornell�edu/WhatWeHave/SpecialCollections/Donovan/Hitler/index�cfm, odczyt z dn� 30�08�2011� 
W tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi: Analiza osobowości Adolfa Hitlera wraz z przewidywaniem 
jego przyszłych zachowań i sugestie na temat przyjęcia postawy wobec niego teraz i po kapitulacji 
Niemiec� Dokument ten został odtajniony dopiero w 2005 r�
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profilerów było jednak założenie z początkiem lat 70� przez Jerrolda Posta8 Cen‑
trum Analizy Osobowości i Zachowań Politycznych przy CIA9� Uważany jest on 
za pierwszego profilera, a wraz z Robertem S� Robinsem10, dzięki kilkunastoletniej 
pracy nad związkami polityki z paranoją, jest także prekursorem badań w tym 
zakresie� Owocem ich wieloletniej współpracy była wspomniana już praca Paranoja 
polityczna. Autorzy potraktowali to zjawisko po pierwsze jako aspekt osobowości� 
Dokonali analizy postaw i działań historycznych liderów politycznych, duchowych 
przywódców kontrowersyjnych ugrupowań religijnych (zob� dalej)� Po drugie, 
uwzględnili zbiorowy charakter paranoi politycznej, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim sytuację społeczno‑polityczną byłego ZSRR, Trzeciej Rzeszy, Chin czy 
Korei Północnej� Przeanalizowali najsłynniejsze teorie spiskowe, a także religijne 
szaleństwo w obrębie głównych religii (chrześcijaństwa, islamu i judaizmu), sekt 
oraz kultów religijnych� Interesowały ich ponadto związki paranoi z takimi posta‑
wami, jak nacjonalizm, rasizm, terroryzm – tu autorzy uwzględnili także związek 
paranoi ze szpiegostwem� Można zatem powiedzieć, że praca Posta i Robinsa to 
pierwsze pełne studium paranoi politycznej�

Sformułowanie tezy o paranoicznych cechach Hitlera (ideologiczny fanatyzm 
z paranoicznym zdeformowaniem osobowości) i Stalina (patologiczne cechy, 
głównie nienawiść i strach) a także o wpływie ich osobowości na kierowany system 
oraz teoria cykliczności występowania określonych typów przywództwa, pojawiły 
się po raz pierwszy w literaturze dzięki Robertowi C� Tuckerowi11, który jest także 
autorem biografii Stalina� Ten sowietolog i politolog nie jest profilerem, jednak 
wniósł istotny wkład do analizy psychopatologii przywództwa politycznego� Uznaje 
się, że jego prace wraz z badaniami Murraya, Robinsa i Posta, stanowią początek 
profili psychologicznych przywódców politycznych� Początkowo wykorzystywały 
one przede wszystkim koncepcje Zygmunta Freuda i psychoanalizy12, która była 
użyteczna dla analizy relacji międzyludzkich także na gruncie polityki� Rzeczni‑

 8 Profesor psychiatrii i psychologii politycznej, ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej�
 9 P� de Sutter, op�cit�, s� 15�
10 Profesor nauk politycznych i rządowy doradca w zakresie psychologii politycznej�
11 J� Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008, s� 96–97�
12 Freud analizował osobowość m�in� Leonardo da Vinci; zob� Z� Freud, Leonarda da Vinci wspo-

mnienia z dzieciństwa, [w:] idem, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2005� W nawiązaniu do 
neopsychoanalizy warto tu wspomnieć także o analizach osobowości wybitnych liderów duchowych, 
jak Marcin Luter czy Mohandas Gandhi, autorstwa Erika Eriksona� Uwzględnił on trzy wymiary: 
somatyczny, psychologiczny i kulturowy, a w nawiązaniu do przywódców duchowych interesowało 
go znaczenie religii dla prawdziwego homo religiosus; [za:] D�M� Wulff, Psychologia religii, Warszawa 
1999, s� 333�
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kiem podejścia freudowskiego był m�in� Harold Lasswell� W analizie zjawisk 
politycznych brał pod uwagę osobowość ale też struktury społeczne i kulturę 
badane z pomocą socjologii, teorii komunikacji i psychologii społecznej, która 
z czasem stała się podstawą dla pracy profilerów� Jako pierwszy uznał on potrzebę 
analizy zjawisk psychopatologicznych w polityce, a głównie w obrębie przywództwa 
politycznego13� 

Profilerzy pracują zwykle na materiale „z drugiej ręki” (wywiady w mediach, 
relacje pośredników, treść przemówień, programy partii itp�)14� Specjalistką od 
tworzenia tego typu profili na odległość jest Margareth G� Herman, autorka profilu 
kluczowych cech osobowości m�in� Billa Clintona opartego na analizie słów byłego 
amerykańskiego prezydenta pochodzących z wywiadów15� Profile na odległość 
powstawały także w ramach metody niewerbalnej, którą rozwinął psycholog 
i etolog René Zayan, stosując ją do wizualnej analizy osobowości przywódców 
politycznych, z uwzględnieniem ekspresji, mimiki, pantomimiki itd�16 Warto w tym 
miejscu nadmienić, że argumentów przemawiających za dominującą rolą raczej 
ogólnego wrażenia jakie wywiera polityk niż jego politycznych kompetencji, 
dostarcza szereg badań z zakresu psychologii zachowań wyborczych17� Badania 
przywódców na odległość prowadził także David G� Winter, pionier psychologii 
społecznej� W analizie ich osobowości uwzględniał kilka poziomów, m�in� cechy, 
motywacje, aspekt poznawczy, kontekst społeczny18� Na koniec warto przywołać 
też Paula Ekmana, który był inicjatorem badań nad emocjami, interesował się 
światem wywiadu i tajnych służb, pracował również dla amerykańskiej armii, 
zgłębiał zasady języka pozawerbalnego tworząc podstawy psychologii kłamstwa 
i opisując zjawisko mikroekspresji� Teorię kłamstwa zawarł w swojej pracy Kłam-
stwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie� W tym kontekście anali‑

13 J� Wiatr, op�cit�, s� 95�
14 De Sutter opisał trzy podstawowe techniki tworzenia profili przywódców politycznych: 1) me‑

toda „Millona” (w oparciu o dostępne dokumenty pisane); 2) metoda CIA (w znacznej mierze 
owiana tajemnicą, ograniczona ilość osób dopuszczonych do uczestnictwa w analizach psychologicz‑
nych i wglądu w techniki profilerów); 3) metoda niewerbalna; zob� P� de Sutter, op�cit�, s� 184–217�

15 Ibidem, s� 182–184�
16 Ibidem, s� 213–217�
17 Zob� K� Korzeniowski, Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] Podstawy 

psychologii politycznej, red� K� Skarżyńska, Poznań 2002, s� 237–257�
18 P� de Sutter, op�cit�, s� 60–62; zob� też: D�G� Winter, Osobowość a zachowania polityczne, [w:] 

Psychologia polityczna, red� D�O� Sears, L� Huddy, R� Jervis, Kraków 2008, s� 101–124�
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zował postawę m�in� Billa Clintona w związku z Moniką Lewinsky i tzw� „aferą 
rozporkową”19� Jego profile należy także zaliczyć do technik niewerbalnych�

czym jeSt paranOja pOlityczna?

Urojenia paranoiczne dotyczą najsilniejszych lęków i namiętności, a według 
Tacyta20 żądza władzy (cupido dominandi) dominuje wśród nich� Paranoja poli‑
tyczna odnosi się do każdego społeczeństwa, bowiem podejrzliwość i nieufność są 
immanentną cechą wspólnoty ludzkiej� Paranoja jako „choroba” polityczna cha‑
rakteryzowana jest na pograniczu nauki i  myślenia potocznego związanego 
z życiem politycznym� Wielu badaczy uznaje, że jest to specyficzny sposób myśle‑
nia o polityce i zarazem realne zjawisko, zagrażające nie tylko przywództwu poli‑
tycznemu ale i całym systemom społeczno‑politycznym� Jest ona także integralna 
z polityką, ponieważ ludzkie postawy związane z polityką cechuje szczególnie 
ekstremizm i emocjonalność21� Parafrazując słowa Rolanda Jaccarda z jego roz‑
prawy Człowiek współczesności, można stwierdzić, że stany wyobcowania, lęku, 
depresyjności, niepokojące odczucie, że jest się prześladowanym, otoczonym spi‑
skiem i zdradą, wiodą do zbiorowej ucieczki, którą jest upolitycznienie paranoi, 
w której szuka się przyczyn a znajduje się winnego22� Podłożem paranoi politycznej 
muszą być pewne szczególne cechy osobowości, powiązane z równie szczególnymi 
kontekstami zewnętrznymi� Wynika to z faktu, że paranoja polityczna rodzi się 
wskutek przeobrażeń społeczno‑politycznych w połączeniu z wrażliwością jed‑
nostki na te przeobrażenia� 

Istnieją pewne zjawiska stanowiące grunt pod paranoję polityczną, zwłaszcza 
gdy dotyczy ona funkcjonowania większych formacji społecznych� Jako pierwszą 
wskazać tu można anomię (dosł� bezprawie; z gr� a – bez, brak, nómos – prawo, 
zasada)� Rozumiana jest jako zjawisko społeczne, zależy od czynników makrosys‑
temowych, wynika z poczucia wykorzenienia, zagubienia, dezorientacji, spowodo‑
wanych gwałtownymi przemianami w strukturach społecznych lub ich załamaniem, 

19 P� de Sutter, op�cit�, s� 145–158� De Sutter zwraca też uwagę, że jego badania nad językiem 
niewerbalnym oraz wykrywaniem kłamstwa mogły posłużyć niektórym profilerom z CIA czy NSA� 

20 Roczniki 15, 53�
21 Przywództwo polityczne, red� T� Bodio, „Studia Politologiczne” 2001, t� 5, s� 320�
22 R� Jaccard, Człowiek współczesności, [w:] Galernicy wrażliwości, red� M� Janion, S� Rosiek, 

Gdańsk 1981, s� 326�



32 Anna Zasuń

utratą oparcia w normach i wzorcach społecznych, kulturowych (E� Durkheim23, 
R�K� Merton, T� Parsons)� Rozumiana jest także jako zjawisko psychologiczne, stan 
świadomości, cecha osoby� W tym sensie anomia jest także nazywana nieprzysto‑
sowaniem (R�M� MacIver), poczuciem alienacji i dystansu wobec innych (L� Sro‑
le)24� Ten stan niepewności i  zagubienia jest skutkiem rozbieżności między 
potrzebami jednostki a możliwością ich zaspokojenia, pojawia się w momentach 
przełomowych i transformacyjnych� Uznaje się, że takie poczucie utraty wewnętrz‑
nego i zewnętrznego sensu łączy się również ze statusem społecznym jednostki, jej 
wiekiem, siłą i typem religijności, wykształceniem, poziomem wiedzy i orientacji 
w rzeczywistości społeczno‑politycznej, a także z pewnymi czynnikami psycholo‑
gicznymi, jak zdolności poznawcze, wysoki poziom niepokoju, poczucie winy, 
pesymizm, słabe ego� Anomia jest także do pewnego stopnia związana z cechami 
opisanego przez M� Rokeacha dogmatycznego umysłu, do którego cech zalicza się 
niską tolerancję, sztywność myślenia, obsesyjność itp� 

Dezorientacja, zwłaszcza w obliczu historycznych momentów przełomowych, 
transformacji, rewolucji, gwałtownych reform itp�, jest stanem niekomfortowym, 
zatem naglącą potrzebą jednostki jest przełamanie go� Człowiek niespokojny 
i niepewny woli bowiem jakąkolwiek pewność, nawet fałszywą czy iluzoryczną25� 
Częstokroć jego wysiłki skutkują błędną atrybucją rzeczywistości wynikającą 
z natychmiastowej ale niedokładnej odpowiedzi na pytanie „co się dzieje?”� Nie‑
adektwatna ocena sytuacji prowadzić może do stworzenia fałszywego, a przynaj‑
mniej niepełnego obrazu rzeczywistości� Przyczynia się do powstawania spisko‑
wych teorii, obarczania winą jakichś „innych”, czy do tworzenia reprezentacji 
zbiorowego wroga, którą M� Kofta i G� Sędek nazwali „stereotypem duszy grupo‑
wej”26� Właśnie taka racjonalizacja lęku i zagubienia stwarza grunt pod irracjonalne 
postawy i  paranoiczne postrzeganie rzeczywistości przez jednostkę i  grupę� 
Dotyczy zawsze „innych”, „obcych”, wyjaśnia zjawiska w kategoriach przyczynowo‑
ści diabolicznej27, przejawia się w stosunkach wobec grup narodowych, etnicznych, 
religijnych� To właśnie w ramach teorii spiskowej, będącej obok anomii drugim 

23 Twórca pojęcia „anomia”, zob� np� E� Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii, War ‑
szawa 2006� 

24 K� Korzeniowski, Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anomia i paranoja poli-
tyczna, [w:] Podstawy psychologii…, s� 293–305�

25 R� Jaccard, Rezygnacja i stłumienie [w:] Galernicy…, s� 338–339�
26 Zob� K� Korzeniowski, Utrata i poszukiwanie…, s� 309–310�
27 Schemat „przyczynowości diabolicznej” obejmuje kilka elementów charakteryzujących grupę 

obcą, stanowiącą „upersonifikowane zło”, są to m�in�: „produkowanie zła”, działanie w sposób cało‑
ściowy, zintegrowany, aktywność grupy jest „zdalnie sterowana” a jej siedzibą jest jakiś „rząd świato‑
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aspektem współtworzącym postawy paranoiczne, mieści się kategoria paranoi 
politycznej� Zarówno wiara w spisek, jak i paranoja polityczna mają korzenie 
w psychologicznych (osobowość) i społecznych (anomia) uwarunkowaniach� 

Wyróżniki paranoi politycznej są podobne do tych, które składają się na kli‑
niczny obraz paranoi� Można więc przypuszczać, że różnica między obydwiema 
jest nie tyle jakościowa, ile raczej ilościowa (nasilenie symptomów)� Wprowadzona 
do nauk społecznych kategoria paranoi politycznej nie odnosi się do psychoz, jak 
pisze Krzysztof Korzeniowski, dotyczy raczej „naiwnej teorii polityki, szczególnego 
sposobu myślenia o polityce, którego podstawą jest rozbudowana podejrzliwośc 
oraz elementy urojeń, głównie prześladowczych”28� Wykorzystanie kategorii kli‑
nicznej do opisu zjawisk społeczno‑politycznych przywodzi ponownie na myśl 
słowa Jaccarda: „Normalizacja naszych postaw, naszej istoty przez medycynę 
i psychiatrię ma większą wagę niż ideologie polityczne”29� Paranoja jako jednostka 
chorobowa, dawniej znana jako paranoja prawdziwa lub obłęd, obecnie jest zwią‑
zana z: 1) uporczywymi (utrwalonymi) zaburzeniami urojeniowymi30 oraz 2) ze 
specyficznymi zaburzeniami osobowości31� W pierwszym przypadku najbardziej 
wyrazistą cechą jest obecność heterogennych (tzn� o złożonej etiologii) urojeń 
o różnej trwałości i treści, zwykle jednak o charakterze prześladowczym, wielko‑
ściowym oraz hipochondrycznym, z możliwymi omamami i objawami depresyj‑
nymi� Ważna, szczególnie w urojeniach prześladowczych, jest obecna sytuacja 
życiowa osoby (np� urojenia u członków grup mniejszościowych lub u emigran‑
tów)32� Paranoidalne zaburzenia to generalnie brak zaufania do ludzi i świata, 
nadwrażliwość, brak poczucia humoru, częściej dotyczą też mężczyzn, gdyż ich 
większe zaangażowanie społeczne pozwala lepiej je wykryć33� W drugim przypadku, 
zaburzenia dotyczą struktury charakteru i sposobu zachowania się, zwykle obej‑

wy”, jej działania są niewidzialne, tajne itp�; za: K� Korzeniowski, Polska paranoja polityczna. Źródła, 
mechanizmy i konsekwencje spiskowego myślenia o polityce, Warszawa 2010, s� 88–89�

28 Ibidem, s� 52�
29 R� Jaccard, Człowiek…, s� 319�
30 Umiejscowienie w klasyfikacji ICD‑10: F20‑F29 schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii 

(schizotypowe) i urojeniowe; F22 uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe; F22�0 zaburzenia 
urojeniowe, które obejmują: paranoję, psychozę paranoidalną, stan paranoidalny, parafrenie (późną) 
itd�; [za:] ICD-10 V rozdział. Klasyfikacja…, s� 80–81, 90–91�

31 Umiejscowienie w klasyfikacji ICD‑10: F60‑F69 zaburzenia osobowości i zachowania doro‑
słych; F60 specyficzne zaburzenia osobowości; F60�0 osobowość paranoiczna; [za:] ibidem, s� 167–168, 
170–171�

32 Ibidem, s� 90–91�
33 K� Klimasiński, op�cit�, s� 115�
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mują kilka wymiarów osobowości i prawie zawsze odnoszą się do dostrzegalnego 
zaburzenia funkcjonowania indywidualnego i społecznego34� Do typowych cech 
zalicza się tu nadmierną wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie, długotrwałe 
przeżywanie przykrości, rozbudowaną podejrzliwość prowadzącą do błędnej 
atrybucji działań otoczenia jako wrogich, z towarzyszącymi spiskowymi wyjaśnie‑
niami wydarzeń dotyczących siebie i świata� Jest to też silne przywiązanie do 
własnych racji i praw, przecenianie własnego znaczenia wraz z utrwaloną postawą 
ksobną, kłótliwością, agresją i stałym poczuciem urazy, dlatego osoby takie nie 
wybaczają zniewag czy lekceważenia i szybko przechodzą do ataku35� Paranoja 
polityczna jest miksturą powyższych dyspozycji w formie subtelniejszej, niż ma to 
miejsce w klinicznym obrazie osoby� Rozbudowana podejrzliwość, urojenia prze‑
śladowcze i wielkościowe (najczęstsze w świecie polityki), specyficzny stosunek do 
rzeczywistości społeczno‑politycznej, którą rządzą niejawne siły, typowy stosunek 
do historii, której motorem jest spisek, przyczyniają się w paranoi politycznej do 
utworzenia pozornie spójnego i opartego na racjonalnych podstawach obrazu 
rzeczywistości� Przy czym poszukiwanie możliwych zagrożeń i nadmierna ostroż‑
ność mogą wynikać także z próby zrozumienia rzeczywistości oraz z czujnej 
obserwacji� Według socjobiologów postawa ta została utrwalona gdyż sprzyjała 
przetrwaniu36� 

Podsumowując powyższe rozważania, za autorami Paranoi politycznej można 
wskazać na jej siedem głównych elementów: podejrzliwość, ksobność, mania 
wielkości, wrogość, lęk przed utratą niezależności, projekcja, myślenie urojeniowe37� 
Paranoika cechuje myślenie często bardzo jasne i logiczne a jego funkcjonowanie 
społeczne nie musi być zaburzone, choć urojenia zwykle przyczyniają się do 
konfliktów z innymi ludźmi� Własne trudności zrzuca on na wrogość otoczenia, 
a negatywne uczucia projektuje na innych, czuje się prześladowany lub nadmiernie 
ważny, obdarzony szczególną misją� Podobną grupą zaburzeń są także reakcje 
paranoiczne, które nie muszą zaliczać się do psychoz, mogą natomiast wynikać 
z chwilowych lub trwałych uwarunkowań zewnętrznych, np� w sytuacji szoku 
kulturowego, zmian fizjologicznych (np� ludzie niesłyszący), związanych z wiekiem 
(ludzie starsi)� Do pozostałych postaci tego typu zaburzeń można też zaliczyć obłęd 

34 ICD-10 V rozdział. Klasyfikacja…, s� 170�
35 Ibidem, s� 171; por� R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 12–13�
36 K� Korzeniowski, Utrata i poszukiwanie…, s� 312–313�
37 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 18–26; por� K� Korzeniowski, Polska paranoja…, s� 57–58�
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posłannictwa, który może dotyczyć przywódców religijnych, reformatorów, wyna‑
lazców itp�38

Dlaczego zagadnienie paranoi politycznej jest ważne? Ponieważ rola paranoicz‑
nego myślenia w polityce, ale też w szerszym kontekście społecznym i kulturowym, 
jest niebanalna, stanowi ono istotny komponent wielu ludzkich postaw� Jak piszą 
Robins i Post, „Paranoiczna wizja świata odegrała decydująca rolę w niszczycielskiej 
polityce najbardziej osławionych masowych morderców tego stulecia”39� Autorzy 
wspominają tu nie tylko przywódców politycznych ale i religijnych, obok Adolfa 
Hitlera, Józefa Stalina i Ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, mówią więc też o Jimie 
Jonesie liderze Świątyni Ludu40, Davidzie Koreshu liderze Gałęzi Dawidowej41, 
Shōkō Asaharze japońskim liderze grupy Aum Shinrikyō (Najwyższa Prawda), 
o przywódcach Hezbollahu oraz Hamasu, ruchu uznanego za wyraz absolutystycz‑
nego i paranoicznego światopoglądu usprawiedliwiającego przemoc42� Autorzy 
odnaleźli także elementy paranoi politycznej w głównych nurtach religii, zarówno 
w doktrynalnych orzeczeniach ich prawa religijnego, jak i w działaniach parano‑
icznych przywódców religijnych (zob� dalej)� Wskazali ponadto jej wpływ na roz‑
budowane uprzedzenia wobec grup narodowych, etnicznych, np� wobec mniejszo‑
ści Żydów, Cyganów, czy odmienności rasowej, np� czarnych – a mówiąc ogólnie, 
wobec „innych”43� Wobec tego, paranoja polityczna jest także istotnym aspektem 
postawy nacjonalistycznej i etnocentryzmu� Zwraca się uwagę na fakt, że parano‑
iczne postawy wobec „innych”, „obcych” i tworzenie spiskowych teorii z ich udzia‑
łem, zwykle mają stanowić kompensację własnej słabości i niemocy prowadząc do 
ich skutecznej eliminacji� Dlatego paranoiczne urojenia mogą być wsparciem dla 
nacjonalizmu, etnocentryzmu, czy opisanej przez Jana Bystronia megalomanii 
narodowej, która jest dobrym przykładem podtrzymywania wiary we własną 
wartość i siły� Niezależnie od różnych źródeł tej postawy44, zwykle towarzyszy jej 
poszukiwanie negatywnych, zagrażających cech u „obcych”� Bystroń podaje przy‑
kłady takich cech, które przypisywano na ziemiach polskich obcym przybyszom 
celem ukazania ich niskiej, wrogiej lub demonicznej natury: czarność obcych, ślepo 

38 K� Klimasiński, op�cit�, s� 105–106�
39 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 11�
40 Zbiorowe samobójstwo w 1978 r�
41 Zbiorowe samobójstwo w 1993 r�
42 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 199�
43 Ibidem, s� 12�
44 Wiara w „centralne” miejsce danego narodu w czasie, przestrzeni lub w szczególnych relacjach 

z Bogiem, spór o „serce Europy” jako przykład megalomanii kontynentalnej; za: J� Mikułowski‑Po‑
morski, Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Kraków 1999, s� 77–80� 



36 Anna Zasuń

urodzeni, urodzeni inaczej, przykry zapach obcych, niskie pochodzenie obcych, 
obcy jako ludożercy, obcy jako czarownicy itp�45 Budowanie takiego kontrastu 
sprzyja zacieśnianiu horyzontu wokół wartości i norm własnej grupy z jednoczeną 
paranoiczną postawą wobec „obcych”� Robins i Post zwracają jednak uwagę na 
pewien paradoks� Ponieważ postawy te funkcjonują w znacznym stopniu na bazie 
projekcji, zatem obcy/wróg musi być na tyle podobny do nas (jest to podobieństwo 
nie w pełni uświadamiane) aby projekcja własnych lęków i słabości miała sens, 
dlatego mówi się o „znajomym wrogu”� Najsilniejsze antagonizmy etniczne czy 
religijne zwykle dotyczą grup podobnych do siebie (np� Serbowie, Chorwaci 
i muzułmanie w Bośni, Arabowie i Żydzi w Izraelu, Sikhowie i Hindusi w Indiach 
czy protestanci i katolicy w Irlandii)46� 

Obecna w paranoi politycznej dychotomia „swoi” – „obcy”, w sposób szczególny 
odnosi się do dwóch kategorii – religii i narodu� Jak zauważa Michel, Bóg i naród 
są dwoma źródłami legitymizacji porządku społeczno‑politycznego, przy czym 
naród nazywa autor pojęciem już z samej natury religijnym� Nie chodzi tu jednak 
o wyznanie wiary, lecz o instrumentalny stosunek do religii, gdzie politycznym 
celem jest zdefiniowanie narodu w kategoriach religijnych47, w postaci np� państwa 
wyznaniowego, czy narodu wybranego� Tak naród, jak i religia są egzemplifikacjami 
jedności zbiorowości ludzkiej, są też podatne na postawy paranoiczne� To konste‑
lacje emocji, tradycji i symboli� Kategorie te, będące przedmiotem najsilniejszej 
wspólnotowej identyfikacji, muszą być szczególnie powiązane z ludzkimi namięt‑
nościami� Wyznawca religii, szczególnie w jej ortodoksyjnej czy fundamentalistycz‑
nej postaci, rygorystycznie przestrzega prawa religijnego uznając je za świętą, 
bezdyskusyjną, niepodważalną podstawę rzeczywistości, a wskutek paranoicznej 
postawy i lęku przed utratą tejże podstawy, wszelkie nieakceptowane uczucia 
odnoszące się do prawa religijnego będzie projektować na obcych, w stronę których 
kieruje nienawiść, i na których zrzuca swój lęk� Zatem specyfika religijnej, ale też 
etnicznej czy narodowej wrogości wobec obcych, prowadzić może do wniosku, że 
poznając ofiarę przemocy poznać można najgorsze koszmary oprawcy� Dlatego 
konflikty religijne, etniczne, polityczne itp� dotyczą grup w jakimś stopniu bliskich 
sobie� 

Robins i Post stwierdzają, że tzw� paranoiczna dynamika jest integralną częścią 
życia człowieka, dotyczy każdego społeczeństwa� Używają szerokiego rozumienia 

45 Ibidem�
46 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 119�
47 P� Michel, Polityka i religia. Wielka przemiana, Kraków 2000, s� 39–40�
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terminu „paranoja” mając na względzie zarówno jednostkę kliniczną, jak i szcze‑
gólny sposób bycia w świecie (zwłaszcza politycznym) i jego wizję, które mogą 
przyjąć skrajny charakter� Świat polityki jest źródłem postaw paranoicznych: 
„Paranoja, najbardziej interpersonalna z chorób psychicznych, jest również naj‑
bardziej polityczną w szerokim tego słowa znaczeniu: dotyczy stosunków władzy� 
Paranoicy potrzebują przecież wrogów, a gdzie można ich znaleźć więcej niż 
w świecie polityki?”48� Jednakże paranoja polityczna, podobnie jak anomia i teorie 
spiskowe, rodzi się w specyficznych momentach dziejów i formacjach społeczno‑
‑kulturowych� Jej przejawy dostrzegane są wśród przywódców politycznych 
i religijnych, istnieją paranoiczne ruchy społeczne, a niektórzy badacze mówiąc 
o typach kultur konfliktorodnych, wskazują także na tzw� kulturę paranoiczną49� 
Trzeba jednak zaznaczyć, że o obecności czynników psychopatologicznych w danej 
kulturze nie można orzekać odgórnie, według jakiegoś uniwersalnego wzorca, 
ponieważ takiego wzorca nie ma� Kultury i społeczeństwa różnie patrzą na zdrowie 
i chorobę, podobnie na kwestie etyczne związane z medycyną50� Dlatego mówiąc 
o szaleństwie władzy, de Sutter stwierdza, że zawsze powinno się uwzględniać 
kontekst kulturowy a przy tym korzystać z pomocy antropologów czy etnopsychia‑
trów, gdyż „obłęd jest często kulturowy”51� Paranoja zawsze więc odnosi się do 
określonej tradycji oraz demonicznej ideologii i mitologii przez nią stworzonej� 
Jeśli uznać, że paranoiczne postawy dotyczą przede wszystkim stanu dezorientacji, 
niepewności i utraty poczucia sensu, nie dziwi, jak zauważa Krystyna Skarżyńska, 
iż w mniejszym stopniu będą się rozwijać w systemie jedynowładztwa, gdzie 
władza i porządek są jasno ustalone, a społeczeństwo nie jest tak obciążone myśle‑
niem paranoicznym i spiskowym� Michel, w nawiązaniu do systemów totalitarnych, 
stwierdza natomiast, że „Świat projektu totalitarnego chciał być światem, w którym 
ludzie jak i słowa, byliby osiadli� Owo przypisanie do jednego miejsca gwaranto‑
wało maksymalną kontrolę”, to świat bezruchu, w którym „Rzeczywistość wyglądała 
tak, jak kompetentne czynniki ustaliły, że powinna wyglądać”52� W koncepcjach 
łączących paranoję polityczną ze szczególnym rodzajem władzy i przywództwa, 

48 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 30�
49 Zob� ibidem, rozdziały poświęcone spiskowej mentalności wybranych kultur, np� Meksyku, 

Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu, s� 74–78, 80–83 i n�; por� J� Reykowski, Konflikty polityczne, 
[w:] Podstawy psychologii…, s� 208–235�

50 Zob� np� wywiad z prof� Jeanem Bernardem, członkiem Francuskiej Akademii Nauk i Narodo‑
wej Akademii Medycyny, [w:] P� Accoce, P� Rentchnick, Chorzy, którzy nami rządzą, Lublin 1992, 
s� 203–212�

51 P� de Sutter, op�cit�, s� 51–52�
52 P� Michel, op�cit�, s� 14�
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zależność systemu rządzenia od wystąpienia postaw paranoicznych nie jest jednak 
oczywista� Często przyjmuje się, że zjawiska psychopatologiczne, w tym także 
paranoja, są raczej rzadkością wśród przywódców demokratycznych i nie przyj‑
mują dużych rozmiarów� Jerzy Wiatr uznał, że czynnikiem, który chroni przywódz‑
two demokratyczne przed wypaczeniami są skuteczne mechanizmy eliminujące 
jednostki patologiczne lub pozwalające na odsunięcie ich od władzy, a z drugiej 
strony jest to sam charakter demokracji, w której władza jest udziałem większości� 
Należy jednak powiedzieć, że myślenie paranoiczne i wspomniana anomia dotyczą 
też dezorganizacji struktury społecznej, która łączy się m�in� z powstaniem i roz‑
kwitem demokracji (np� okres transformacji w Polsce w 1 poł� lat 90�)53� Teza 
Wiatra jest więc taka, że psychopatologia władzy odnosi się raczej właśnie do 
reżimów dyktatorskich54� Wykorzystał tu tezę Tuckera, mówiącą o wpływie systemu 
społeczno‑politycznego na możliwość wyłonienia się przywódcy o osobowości 
wojowniczej, która w skrajnym przypadku może mieć cechy paranoiczne55� Można 
w tym miejscu zapytać, czy władza pogłębia skłonności paranoiczne czy raczej 
paranoik wypacza charakter władzy, którą posiadł? W odpowiedzi na to pytanie 
można przywołać de Suttera, który pisze, że przywódcy paranoiczni wskutek nie‑
ufności, wrogości i rozbudowanej podejrzliwości, w obawie przed spiskami, zdradą 
i obawą o własne życie, „uruchamiali wyjątkowo represyjny aparat policyjny, 
wysyłali do więzienia wszystkich politycznych oponentów, kneblowali prasę i siali 
terror”56� Natomiast Canetti, mówiąc o dawnych cywilizacjach, opisuje władcę 
absolutnego jako tego, który otoczony jest największym i najwyraźniejszym dystan‑
sem: symbolicznym (np� w Japonii boskość cesarza, w Chinach Syn Nieba) lub 
dosłownym: „Dostęp do władcy jest trudny, buduje się wokół niego pałace z wciąż 
rosnącą liczbą komnat� Każda brama i każde drzwi są pilnie strzeżone; niemożliwe 
jest wtargnięcie wbrew jego woli� On natomiast, ze swojej bezpiecznej odległości, 
może pochwycić każdego, gdziekolwiek tamten się znajduje”57� Ten dystans wobec 
silnej władzy budowany jest na spisku, zdradzie, napięciu i walce, opiera się też na 
fakcie, że władza taka stwarza wielu i największych wrogów� Umownie można 
nazwać mentalność paranoiczną, mentalnością radykałów, o ile to drugie rozu‑

53 Badania Krzysztofa Korzeniowskiego 1993–1997 w Polsce; zob� K� Korzeniowski, Utrata i po-
szukiwanie…, s� 298–300�

54 J� Wiatr, op�cit�, s� 95–96�
55 Ibidem, s� 97–98�
56 P� de Sutter, op�cit�, s� 74�
57 E� Canetti, Masa i władza, Warszawa 1996, s� 235�
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miane jest jako krańcowość, skrajność poglądów i postaw, drastyczne zakorzenie‑
nie (łac� radicalis – zakorzeniony)58 w urojonej wizji świata� 

religijny wymiar paranOi pOlitycznej

Do tradycji religijnych, przy których najczęściej przywołuje się przykłady parano‑
icznych postaw i działań w imię Boga, należą przede wszystkim monoteizmy, 
religie, rzec by można, autorytarne, o rozbudowanej doktrynie, złożonym systemie 
nakazów i zakazów religijnych, wymagające bezwzględnego posłuszeństwa Bogu 
i Jego ziemskiej jurysdykcji� Mówiąc o paranoi politycznej, jej charakterystycznym 
aspektem jest właśnie religia: „Religia oraz obcy działający z daleka to stałe motywy 
paranoicznej retoryki”59� 

Religijny wymiar paranoi politycznej dotyczy dwóch aspektów: po pierwsze, 
brzmienia samego prawa religijnego oraz wizji świata i człowieka tworzonej przez 
religię, a po drugie, przywódców religijnych przejawiających zachowania parano‑
iczne uwarunkowane nie tylko doktryną, ale też czynnikami psychospołecznymi� 
W pierwszym przypadku, religijne zachowania zbiorowe mające cechy paranoiczne 
zakorzenione są w doktrynie, wynikają z nakazu wiary i posłuszeństwa60� Często 
przywoływanym historycznym przykładem są tu np� wydarzenia w Salem w 1692 r�, 
które Robins i Post porównali do czystek stalinowskich� Obrona wiary, walka 
z wszelkiego rodzaju odstępstwem i herezją, były na gruncie chrześcijaństwa już 
od wczesnego średniowiecza szczególnie gwałtowne wobec określonych grup� 
Można tu wymienić obłąkanych uznawanych za opętanych przez diabła, jednostki 
oskarżane o sztukę czarnoksięską, krucjaty walczące z niewiernymi o prawo do 
Ziemi Świętej, czy Inkwizycję usuwającą ze społeczeństw tych, którzy zagrażali 
Kościołowi� Żydzi w okresie przetaczania się przez Europę czarnej śmierci stanowili 
adekwatny obiekt wyładowania lęku społeczności europejskiej, która potrzebowała 
uzasadnienia pomoru� Ponieważ Żydzi już na długo przed tym stanowili obiekt 

58 W� Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www�slownik‑online�
pl/kopalinski/76F8B0F1A5E93599C125658200150EE3�php, odczyt z dn� 18�08�2011�

59 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 54�
60 Omawiane są także w kontekście teorii tzw� psychozy tłumu� Została opisana w XIX w� przez 

Gustava Le Bona, jako gwałtownie rozprzestrzeniane w tłumie emocje, zachowania a nawet induko‑
wane dolegliwości, mające swoją przyczynę w błędnej atrybucji sytuacji (niewłaściwie ukierunkowa‑
nym informacyjnym wpływie społecznym; zob� E� Aronson, T�D� Wilson, R�M� Akert, Psychologia 
społeczna, Poznań 2006, s� 215�
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nieufności i obcy element, zatem wybuch zarazy, jak pisze Paul Johnson, „przyczy‑
nił się do wytworzenia jeszcze jednego piętra budowli antysemityzmu� Nie rozu‑
miano przyczyn zarazy, a jej bezprecedensowe skutki – zabiła pomiędzy jedną 
czwartą a połową populacji – były przyczyną wierzeń, że była ona pestis manufacta, 
chorobą rozprzestrzenianą przez złość ludzką� Śledztwo zogniskowało się na 
Żydach”61� Oskarżenie Żydów o zatrucie studni było tylko jednym z aspektów 
konfliktu z chrześcijaństwem ale też ich społeczno‑politycznej sytuacji w Europie 
przełomu XIII i XIV w� Paranoja polityczna, obecna w postawach wobec Żydów 
stanowiła, według Korzeniowskiego, najsilniejszy predyktor antysemityzmu62� 
Irracjonalny lęk i oskarżenia wobec mniejszości zawierały elementy tak religijne, 
jak i etnocentryczne, w tym sensie można mówić o pewnym podobieństwie do 
reakcji na muzułmanów w Europie czy Romów w Polsce� Robins i Post wyjaśniają, 
że w całej historii i niezależnie od kultury powtarza się ów schemat stygmatyzacji 
tych, którzy „tradycyjnie mają przypisany status ofiary, są outsiderami albo w jakiś 
sposób różnią się od reszty, pewnymi działaniami lub cechami rolę tę potwierdza‑
ją”63� Oskarżenie „innych” nie tylko przynosi ulgę oskarżycielom, pomaga też zra‑
cjonalizować lęki, wytłumaczyć niejasną rzeczywistość, zachować ustalony 
porządek rzeczy� 

Zbiorowe myślenie o cechach paranoicznych i  religijnym posmaku często 
dotyczy też grup doświadczonych urazowymi przeżyciami, wskutek których może 
powstać pseudoreligijna mentalność o charakterze apokaliptycznym, tj� wizyjnym 
i katastroficznym� Robins i Post wspominają tu dwa typy sytuacji znanych z histo‑
rii, w których wytwarza się myślenie apokaliptyczne� Po pierwsze, jest to walka 
między narodami, gdy uciskany tworzy wizję nadchodzącej apokalipsy, która jest 
nadzieją na wybawienie� Okupacja przyczynia się jednak także do ożywienia jed‑
ności i szczególnego poczucia tożsamości narodowej, etnicznej� Vladimir Tisma‑
neanu, rumuński politolog i autor pracy Wizje zbawienia, zauważył, że w sytuacji 
tej dochodzi także do odtworzenia i ożywienia mitologii historycznej oraz wpro‑
wadzenia „pierwiastka transcendentalnego do poczucia tożsamości narodowej”64� 
Jej istotną częścią stają się zakorzenione w doktrynie pierwiastki religijne� Po 
drugie, są to okresy transformacji, gdy wizja apokalipsy staje się remedium na 
moralny upadek społeczeństwa, jest też jedną z „duchowych reakcji”65 na trudno‑

61 P� Johnson, Historia Żydów, Kraków 2004, s� 219�
62 K� Korzeniowski, Polska paranoja…, s� 93�
63 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 71–72�
64 V� Tismaneanu, Wizje zbawienia, Warszawa 2000, s� 139�
65 Określenie Tismaneanu; za: ibidem� 
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ści tego okresu� Podobną rolę odgrywają w tych warunkach wizje millenarystyczne� 
W obydwu sytuacjach paranoiczna wizja rzeczywistości nadaje sens światu, który 
tego sensu został pozbawiony, pełni więc funkcję sensotwórczą i kompensacyjną66�

Religijny wymiar paranoi politycznej związany z przywódcami religijnymi 
dotyczy postawy lojalności i wierności wobec, nie tyle wartości zbiorowych i sym‑
boli religijnych, choć także, ile raczej wobec jednostki obdarzonej charyzmą� Może 
to być albo mistyczno‑teologiczna charyzma, o tym samym znaczeniu, jakie nadał 
temu pojęciu Max Weber67, albo też odmitologizowane przywództwo charyzma‑
tyczne przeniesione na grunt zjawisk politycznych, oparte nie na cudach a na 
działaniach lidera, choć wciąż posiadające religijną wymowę� Przekonanie 
o posłannictwie i pełnej władzy lidera religijnego oraz wymóg bezwzględnego 
posłuszeństwa wyjaśniają m�in� hermetyczność niektórych grup religijnych, fana‑
tyzm i bezwzględne podporządkowanie autorytetowi przywódcy� Przykładem 
mogą być wspomniane postaci autorytarnych przywódców religijnych, którzy mają 
zapewniony posłuch dzięki przekonaniu grupy o ich misji dziejowej połączonej ze 
szczególnym darem łaski lub nadzwyczajnymi cechami, a także dzięki wierze 
i respektowi� Takie oddanie zwykle nie wynika z przymusu� Bywa, że znajduje 
uzasadnienie w autorytecie pisma, które może stać się wzorcem dla postaw rady‑
kalnych, czy paranoicznych� Stary i Nowy Testament, podobnie Koran zawierają 
ideę jedynowładztwa wymagającego wierności i posłuszeństwa� W Ewangelii 
Chrystus występując przed pierwotną gminą mówi: „Kto miłuje ojca lub matkę 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien� I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 37)68� W Starym Przymierzu posłuszeństwo 
wyraża się już w samej wierze w Boga jedynego, „Nie będziesz miał cudzych bogów 
obok Mnie!” (Wj 20, 3)69� W islamie, prócz wyznania wiary (szahada, arab� šahāda) 
„Nie ma Boga prócz Allaha a Mahomet jest Jego Prorokiem”, nakaz wierności 
powtarzany jest wielokrotnie, np� „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga 
i w Dzień Ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec i nie 
poddają się religii prawdy”70� W religijnym wymiarze paranoi politycznej ważna 
jest nie tylko osobowość charyzmatycznego przywódcy, ale i silny emocjonalny 

66 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s�, s� 147–148�
67 Zob� M� Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984�
68 Biblia Tysiąclecia� Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1971; zob� 

R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 127�
69 Biblia Tysiąclecia…
70 Sura IX (Skrucha), [w:] Koran, tłum� i komentarz J� Bielawski, Warszawa 1986, s� 225�
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z nim związek oraz idee, których jest orędownikiem71� Totalitarny charakter wspól‑
not, którym przewodzi przejawia się w różny sposób: często w postaci kontroli 
każdego aspektu życia zrzeszonych, wspólnota posiada niejako prawo własności 
wobec swoich członków, ustala zasady wyrażania sądów i działania, dotyczy jej 
również cenzura informacji itp� Charakter taki mają niektóre z destrukcyjnych, 
hermetycznych ruchów religijnych (określanych zwykle mianem sekt), obecny był 
także w  obrębie głównych religii – judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, albo 
w początkowej fazie ich rozwoju, albo też w ich ściśle ortodoksyjnym wariancie� 
Przykładem mogą być gminy żydowskie w okresie judaizmu klasycznego72� Pod‑
stawą była tu paranoiczna wizja świata zewnętrznego, z jednoczesną wojowniczą 
i eskapistyczną postawą wobec niego� W każdej ze wspomnianych religii obecny 
jest wyraźny podział świata na „swoich” i „obcych” (gojów, niewierzących, niewier‑
nych itp�), o którym była mowa� Wyraźne jest tu także rozdzielenie i zdefiniowanie 
dobra i zła, bezkompromisowa wiara w jedynego Boga, w objawioną Księgę, która 
jest źródłem słowa Bożego73� Każda z tych religii napotkała realne dla siebie zagro‑
żenie w postaci demonizowanego Zachodu, imperializmu, innowierców, moder‑
nizmu itp� Wrogość i agresja skierowane wobec „obcych” uzasadniane były obroną 
wiary, a idea walki w imię Boga czerpana była z świętych ksiąg (np� opis religijnej 
wojny w Księdze Jozuego, opis zdobycia Kanaan, zburzenie Jerycha)� Historia zna 
przykłady takich działań� Mogą to być wspomniane wyprawy krzyżowe podejmo‑
wane w XI i XIII w� przez rycerstwo chrześcijańskiej Europy Zachodniej, które 
znajdowały uzasadnienie m�in� w idei Augustyna o przemocy za bożym i władzy 
przyzwoleniem74, czy działalność Towarzystwa Jezusowego, które przyjęło suge‑
stywną nazwę Militia Christi� Zabijanie w imię Boga znane jest także ekstremistom 
i fundamentalistom muzułmańskim uznającym za Koranem ideę świętej wojny 
w imię Boga, a także niektórym ultraortodoksom w łonie judaizmu� U fanatyka 
religijnego istnieje ścisła zależność między własnym ja a integralnością systemu 
wierzeń, to dlatego, jak piszą Robins i Post, „Na granicy między religijną wspólnotą 
a obcymi dopuszczone jest naruszenie podstawowego religijnego zakazu dotyczą‑

71 Zob� B� Gromm, Psychologia religii, cz� II: Religijność w obszarze oddziaływania wpływów spo-
łecznych. Warunki psychospołeczne i wzajemne oddziaływania, rozdz� 6: Udział w życiu grupy religij‑
nej: wzbogacenie czy ryzyko?, Kraków 2009, s� 299–317� 

72 Zob� I� Szahak, Żydowskie dzieje i religia. Żydzi i goje – XXX wieków historii, Warszawa–Chica‑
go 1997; A� Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2003�

73 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 182�
74 Koncepcja tzw� wojny sprawiedliwej znana była nie tylko Augustynowi, ale też św� Tomaszowi 

z Akwinu, jej warunki określają także niektóre encykliki papieskie�



43Religijny wymiar paranoi politycznej 

cego zabijania”75� W postawach religijnych tego typu często przewijającym się 
elementem, oprócz podziału świata na „swoich” i „obcych”, wiernych i niewiernych, 
jest także swoista kategoryzacja posłuszeństwa oparta na zasadzie wyboru albo – 
– albo� Tylko wypełniając wszystkie nakazy religijne można być wiernym i zbawio‑
nym, odrzucając najmniejszy szczegół prawa religijnego, odrzuca się wszystko� Jest 
to więc sytuacja: albo wszystko, albo nic�

pOdSumOwanie

Przykładów ilustrujących religijny wymiar paranoi politycznej jest zbyt wiele, by 
przedstawić tu nawet te najważniejsze� Autorce zależało raczej na ukazaniu feno‑
menu paranoi politycznej, a szczególnie jej religijnego rysu� Pytanie jakie na koniec 
należy wobec tego postawić, brzmi: co jest podłożem związku religii z polityką? 
Zgadzając się z opinią Tismaneanu, autorka stwierdza, że jest to mit� Fundamenty 
rzeczywistości w  jakiej człowiek pragnie żyć, mają charakter mitologiczny76� 
Wszystkie ideologie mają mitologiczne jądro, ponieważ są połączeniem koncepcji 
i emocji, złudzeń i rozczarowań, nadziei i frustracji� Mit ucieka od historii, ale 
zarazem nadaje życiu zbiorowości sens, tłumaczy rzeczywistość dając jej uzasad‑
nienie, „odnosi się nie tyle do istniejącego świata, ile do jego niespełnionego 
potencjału (…) odpowiada na pytanie o tożsamość, wspólnotę, podstawy i sens 
naszej egzystencji”77� Posługując się klasyczną definicją socjologa Bronisława 
Malinowskiego, autor Wizji zbawienia uznaje mit za żywo związany z rzeczywisto‑
ścią, dający możliwość zaspokojenia potrzeb, uzasadnienia działań, legitymizacji 
warunków społecznych i innych itp� Mit nie tylko oddziałuje na emocje i pragnie‑
nia jednostek, może być także podłożem konkretnych działań� Przywołany przez 
Tismaneanu nacjonalizm, systemy totalitarne, rządy konkretnych przywódców, 
posiłkują się mitologią, ponieważ wyjaśniają rzeczywistość i kształtują jej strukturę, 
odwołują się do namiętności, mogą zaspokajać głębokie potrzeby, pokłada się 
w nich nadzieję, znajdują wyznawców, opierają się na symbolach, zyskują trwałość� 
Tismaneanu pisze, że ani ideologia Trzeciej Rzeszy, ani też stalinowska Rosja, czy 
Kuba pod rządami Castro nie mogą być zrozumiane bez mitologicznego kontekstu, 

75 R�S� Robins, J�M� Post, op�cit�, s� 185�
76 Słowa Northropa Frye’a, za: V� Tismaneanu, op�cit�, s� 53�
77 Ibidem, s� 53–54�
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mianowicie mitu wodza, partii, ojczyzny czy rewolucji78� Właściwie to samo powie‑
dzieć można o religiach i ich przywódcach, o wojnach religijnych, fundamentali‑
zmie i fanatyzmie, że ich znaczenie odkrywa mit, na którym wspiera się wiara 
człowieka� Z tym, że mitologie polityczne, choć mogą wymierać, powracać lub 
przeobrażać się, stając się częścią nowego fenomenu, nie są „ponadczasowymi 
archetypami”79 a raczej konsekwencjami współczesnych im warunków� Ich celem 
nie jest nadawanie sensu uniwersum a jedynie tej bezpośredniej rzeczywistości, 
nie są też z założenia sensotwórcze dla całej ludzkości� Mitologia wyrosła na bazie 
najgłębszych tęsknot i obaw społeczeństw przybrać może różne formy, Tismaneanu 
nie ocenia ich w kategoriach dobra i zła, a raczej próbuje uchwycić ich znaczenie� 
Działania ludzkie – te paranoiczne, ekstremalne – oparte na takich podstawach, 
mogą być więc zrozumiane wyłącznie w kontekstach, w jakich powstają� W momen‑
tach kryzysów i przemian, czy to społeczno‑politycznych, czy religijnych, gdy 
rodzić się mogą postawy paranoiczne, mity dostarczają wyjaśnienia rzeczywistości, 
oddziałują na nią, motywują do działań, kompensują braki, lęki itp�, mogą też 
rzeczywistość zastąpić80� 

Podsumowując można powiedzieć, że wizje apokaliptyczne czy millenarystyczne, 
umieranie w imię Boga i zabijanie w imię Boga, rewolucyjna eschatologia, zbiorowe 
samobójstwa itp�, to symptomy myślenia i działania w kategoriach paranoicznych, 
ale też w dużym stopniu mitycznych (dotyczą i życia politycznego), rodzą się 
w społeczeństwach skazanych na mitologiczne myślenie, gdzie mit rozumiany jest 
jako „lekarstwo” na rzeczywistość, jej presje i siły, jest jej sensotwórczą alternatywą� 
Nie jest to myślenie oderwane od rzeczywistości, wręcz przeciwnie, jest ono mocno 
w niej zakorzenione, ponieważ mit jest prawdziwy nie dlatego, że ma historyczne 
uzasadnienie, lecz dlatego, że nadaje sens obecnej egzystencji społeczeństwa� 

78 Ibidem, s� 58�
79 Ibidem�
80 Ibidem, s� 59�
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Religious dimension of political paranoia

political paRanoia is not only historically, but also contemporarily, one of the typical 
aspects of thinking about politics� Article in the introduction presents theorists (including 
profilers) dealing with the phenomenon of political paranoia, as well as a coherent theory 
of this “classic political disease” using terms such as anomie whether the conspiracy theory 
of history� The presentation of political paranoia as a phenomenon taking place between 
psychiatry, psychology and political thinking, also takes into account considerations such 
as political system, social context and personality traits� Referring to the latter, one can say 
that there are certain predisposing psychological components of political paranoia, which 
include not only the cognitive or emotional factors, but also more complex conditions, such 
as dogmatism of mind� All the components of political paranoia were presented in the 
context of not only individual dimension, but also collective, as a feature of religious sys‑
tems� Referring to the relation between political paranoia and the religious traditions, the 
article tries to show: level of religiosity as an aspect of forming the paranoid mentality at 
all, religious systems create the conditions for the political paranoia, kind of political 
leadership conditioned by the type of religion, a few general historical cases of death in the 
name of God�
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wprOwadzenie

w zdecydowaną większość etnosów „wpisana” jest jakaś religia (czasem 
więcej niż jedna)� Stanowi ona przy tym czynnik w najwyższym stopniu kształtu‑
jący ich tożsamość kulturową i mający niemały wpływ na ich polityczną orientację� 
Dość rzadkie są przypadki, w których religia odgrywa marginalną rolę w kształto‑
waniu tożsamości kulturowej i politycznej danego narodu� Mowa tutaj przede 
wszystkim o silnie zlaicyzowanych państwach Europy Zachodniej1 czy szerzej – 
cywilizacji zachodniej i niewielkiej grupie państw spoza cywilizacji Zachodu� 
Afryka, obydwie Ameryki, przeważająca część Azji oraz Europa Środkowo‑
‑Wschodnia – to bez wątpienia obszary o znaczącej roli religii w życiu społeczno‑
‑politycznym� Obok laicyzacji czynnikiem osłabiającym rolę religii w kształtowa‑

1 Stawiając tezę o znikomym znaczeniu religii jako czynnika determinującego tożsamość naro‑
dową na Zachodzie nie należy zapominać o: (a) wciąż żywych ogniskach konfliktów etnoreligijnych 
(np� otwarty konflikt między katolikami i protestantami (widoczny szczególnie podczas marszów 
oranżystów); (b) konfrontacji szeroko pojętego chrześcijaństwa i cywilizacji zachodniej z wojującym 
islamem i radykalizmem muzułmańskim� Szczególnie jest to widoczne w tych państwach, w których 
istnieje bardzo znacząca i stale rosnąca mniejszość muzułmańska, jak: Niemcy, Francja, Wielka 
Brytania, Belgia, Holandia, czy Szwecja i Dania� (Osobny problem to relacje między wyznawcami 
islamu a miejscowymi w Hiszpanii); (c) polityce szeroko pojętej lewicy laickiej, czy powstaniu zja‑
wiska swoistego „fundamentalizmu laickiego” czy odgórnej ateizacji� To powoduje w połączeniu 
z ideologią „multi‑kulti” i polityczną poprawnością wobec religii niechrześcijańskich (zwłaszcza is‑
lamu i judaizmu) rugowanie rodzimej religii, a zwłaszcza katolicyzmu z przestrzeni publicznej pod 
hasłem „religia jest sprawą prywatną”� Szczególnie proces ten jest obserwowany w szkolnictwie 
i uderza głównie w katolików, podobnie też pod hasłem „poszanowania inności”, czy innymi depre‑
cjonuje się tradycję chrześcijańską i wkład chrześcijaństwa czy Kościoła w fundamenty cywilizacji 
europejskiej�

kOnflikt etniczny, kOnflikt religijny, 
kOnflikt etnOreligijny  

jakO kOnflikty pOlityczne

Radosław Zenderowski
(Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
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niu i podtrzymywaniu narodowej tożsamości jest fakt występowania dwóch lub 
więcej religii w obrębie jednego etnosu (vide kazus albański ale tylko w odniesieniu 
do Albanii, albowiem islam w zachodniej Macedonii czy nawet w Kosowie odgrywa 
rolę kluczową)� Dla zachowania spoistości etnicznej, integralności etnokulturowej 
konieczne staje się wówczas relegowanie religii ze sfery publicznej do sfery pry‑
watnej�

W ramach niniejszego artykułu chciałbym poszukać odpowiedzi na kilka 
ważnych pytań� Pytanie kluczowe brzmi: w jakim sensie można mówić o „politycz‑
ności” konfliktów etnicznych, religijnych i etnoreligijnych? Zanim postaram się 
odpowiedzieć na to pytanie, zamierzam najpierw ustosunkować się do następują‑
cych pytań: Czym jest konflikt etniczny, czym jest konflikt religijny, czym wreszcie 
jest konflikt etnoreligijny? W jakiego rodzaju relacje w odniesieniu do konfliktów 
kulturowych wchodzą ze sobą etniczność i religia? Jaką rolę odgrywa (realnie 
i potencjalnie) religia w konfliktach etnicznych? Do szukania odpowiedzi na 
powyższe pytania zachęca mnie dość powszechna nonszalancja widoczna nie tylko 
w publicystyce, ale także w części opracowań naukowych, a polegająca na dość 
swobodnym i przypadkowym opisywaniu religii jako jednego z wielu determinan‑
tów i elementów toczących się konfliktów etnicznych� Celem tego artykułu ma być 
więc uporządkowanie pojęć i wskazanie na relacje występujące między etnicznością 
i religią, przy założeniu, że mamy tutaj do czynienia z pewną formą zachowań 
politycznych�

1. kOnflikt etniczny

W nieuchronne sąsiedztwo etnosów (z wyjątkiem nielicznych w skali świata 
etnosów „wyspowych” odgrodzonych od innych rozległym obszarem pustkowi, 
trudno dostępnych terenów itp�) wpisany jest konflikt� Jego przyczyny oraz formy 
są bardzo różne i na ten temat kompetentnie wypowiada się literatura przedmiotu� 
Nie wchodząc zatem zbyt szczegółowo w te kwestie zauważmy, że zagadnienie 
konfliktu etnicznego leży w polu zainteresowania nie tylko politologów, ale także 
(niewykluczone, że w większym stopniu) jest przedmiotem naukowych dociekań 
socjologów, etnologów czy psychologów społecznych� Niemało do powiedzenia na 
ten temat mają również historycy� Odnosząc się do przyczyn konfliktów etnicznych 
politologowie zwracają na ogół uwagę na dwie kwestie: modernizację jako proces 
o charakterze globalnym oraz spójność grupową� Socjologowie są skłonni szukać 
przyczyn konfliktów etnicznych w stratyfikacji społecznej, dyskryminacji, tożsa‑
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mości grupowej, a także wielkości danej grupy etnicznej (w porównaniu z innymi 
grupami)� Z kolei psychologowie społeczni podkreślają znaczenie strachu, poczu‑
cia zagrożenia ze strony „innych”, uznając je za „kamień węgielny” nacjonalizmu, 
ksenofobii i szowinizmu� Należy uznać, że są to niekonkurencyjne, lecz komple‑
mentarne próby wyjaśnienia natury interesującego nas zjawiska2�

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że konflikt między etnosami jest 
jednym z trzech zasadniczych sposobów współistnienia� Bynajmniej, jak się wydaje, 
nie najważniejszym� Otóż dokonując pewnej paraleli między historią cywilizacji 
jako historią trzech fundamentalnych wyborów a  jednostkowymi historiami 
poszczególnych etnosów, można zauważyć, że „na mapie świata odnajdujemy pola 
wielkich bitew, w których decydowały się losy wielkich rzesz ludzkich, ale także 
Wielki Mur, rzymskie limes i bramy Babilonu jako symbole odgradzania się� 
Wreszcie: pozostałości wielkich rynków, przystani wodnych, agor i sanktuariów, 
gdzie spotykały się ze sobą różne światy wartości”� Możliwa zatem jest agresja, 
możliwa jest obojętność, odgrodzenie się i skoncentrowanie wyłącznie na swoich 
sprawach� Trzecim wariantem jest chęć poznania i współpraca� I w tym właśnie 
kontekście należy analizować zjawisko konfliktu etnicznego3�

Definicji konfliktu etnicznego należałoby poświęcić osobne opracowanie� Zdu‑
miewająca jest bowiem różnorodność propozycji eksplanacyjnych obecnych na 
gruncie różnych dyscyplin w obrębie zarówno nauk społecznych, jak i humani‑
stycznych� Na potrzeby naszych rozważań przyjąć możemy definicję zapropono‑
waną przez Krzysztofa Kwaśniewskiego, który stwierdza, że „za konflikt sensu 
stricto etniczny uznać można taki ostateczny, gwałtowny rezultat opozycji między‑
grupowej, którego stronami są narody (grupy etniczne) i w którym bardziej niż 
o posiadanie, władzę lub informacje chodzi o tożsamość kulturową i etniczną 
stron”4�

2 P� Kovács, Comparative typology of ethnic relations in Central and Eastern Europe, Budapest 1998, 
s� 8–15�

3 R� Zenderowski, K� Cebul, M� Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010, 
s� 127�

4 K� Kwaśniewski, Konflikt etniczny, „Sprawy Narodowościowe� Seria nowa” 1994, z� 1, s� 52�
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2. kOnflikt religijny

Konflikt religijny jako rodzaj konfliktu kulturowego (obok konfliktu etnicznego) to 
konflikt, w którym religia odgrywa pierwszoplanową rolę, przy czym dyskusyjne jest 
to, czy wszystkie strony konfliktu powinny uznawać religię za najważniejszy przed‑
miot toczącego się konfliktu (przychylam się do stanowiska, że wystarczy, iż jedna ze 
stron odwołuje się do religii)� Stwierdzenie, że religia jest przedmiotem konfliktu jest 
jednakowoż nazbyt abstrakcyjne i domaga się uszczegółowienia� Co to znaczy, że 
jedna ze stron lub wszystkie strony konfliktu nadają religii status czynnika relewant‑
nego? Zanim odpowiemy na to pytanie, proponuję pod pojęciem religii rozumieć 
trzy jakościowo różne zjawiska: (a) treść doktryny religijnej; (b) poczynania przy‑
wódców duchowych różnych szczebli (od lokalnych wspólnot do szczytu hierarchii); 
(c) działalność osób świeckich (wyznawców) identyfikujących się z określoną 
wspólnotą kościelną (nawet – co bardzo ważne – jeśli deklarują się oni jako niewie‑
rzący!)� Rezygnujemy tym samym z ujęcia religii jako struktury łączącej w sobie trzy 
inne elementy, mianowicie: doktrynę religijną, kult religijny i organizację religijną5� 

Uznanie religii przynajmniej przez jedną ze stron, jako przyczyny i celu zaanga‑
żowania się w konflikt, przejawiać może się pod postacią: (a) obrony danej religii 
przed wrogiem definiowanym przy użyciu rozmaitych kategorii, które łącznie mają 
stanowić dowód na to, że jego celem jest zniszczenie danej religii; (b) powszechnie 
artykułowanego postulatu upowszechniania danej religii, w tym przypadku – 
wbrew woli tych, których zamierza się włączyć do grona współwyznawców� 
W praktyce jednak, granica między obydwiema formami konfliktu religijnego jest 
bardzo umowna i nieostra� 

W tej sytuacji być może lepiej jest skoncentrować się na symptomach konfliktu 
religijnego, do których należy zaliczyć: (a) przemoc wobec wyznawców lub przed‑
stawicieli (duchowieństwo) danej religii; (b) bezczeszczenie (przeklinanie, szyder‑
stwo itp�) Boga (lub poszczególnych bóstw), osób świętych, proroków i innych 
ważnych postaci danej religii; (c) wyszydzanie zasad danej religii, zwłaszcza tych 
zapisanych w świętych księgach (np� Biblii, Koranie); (d) bezczeszczenie i niszcze‑
nie obiektów oraz symboli religijnych (świątyń, cmentarzy, przydrożnych kapliczek, 
krzyży itp�)� Wspomniane wyżej formy przemocy o charakterze religijnym, by móc 
uznać je za przejaw konfliktu religijnego, powinny mieć charakter celowy i zorga‑
nizowany, to znaczy działający indywidualnie lub w grupie powinni kierować się 

5 H� Hoffmann, Czym jest religia, [w:] K� Banek, J� Drabina, H� Hoffmann, Religie Wschodu 
i Zachodu, Warszawa 1992, s� 7–12�



50 Radosław Zenderowski

chęcią poniżenia swoich wrogów lub zamiarem ich eksterminacji� Żeby móc mówić 
o konflikcie ważne jest, by poszczególne działania nie miały charakteru incyden‑
talnego, lecz by wpisywały się one w pewien proces wyrażania wrogości�

Konflikty religijne można podzielić na trzy główne kategorie (przy zastosowa‑
nia kryterium wyznania)� Są to: (a) konflikty międzyreligijne – (a1) pomiędzy 
wyznawcami dwóch różnych religii lub (a2) pomiędzy wyznawcami tej samej 
religii, ale różnych konfesji; (b) konflikty w obrębie tej samej religii i tego samego 
wyznania pomiędzy członkami i protagonistami różnych „frakcji”; czynnikami 
różnicującymi mogą być w omawianym przypadku: (b1) stosunek do miejsca i roli 
religii w życiu publicznym (np� podział na fundamentalistów domagających się 
stosowania wyłącznie zasad religijnych w życiu społecznym i umiarkowanymi 
wyznawcami danej religii uznającymi nadrzędność prawa wyboru jednostki do 
życia według przekonań religijnych) lub (b2) stosunek do reformy religijnej; 
(c) konflikty między społecznością religijną a podmiotem świeckim deklarującym 
ateizm lub religijną obojętność, którym może być zarówno (c1) rząd danego 
państwa, jak i (c2) druga część społeczności�

tabela 1. konflikty religijne: klasyfikacja

a1 R1 R2
a2 R1 R2
b1 R1 R1
b2 R1 R1
c1 R1 R0
c2 R1 R0

Źródło: opracowanie własne�

3. religia i etnOS a kOnflikt kulturOwy

Konflikt etniczny i konflikt religijny można zaklasyfikować do kategorii bardziej 
pojemnej, jaką jest konflikt kulturowy� Pod wspomnianym pojęciem należy rozumieć 
„niechęć, wrogość lub walkę między stykającymi się ze sobą zbiorowościami 
o odmiennych, kulturowo dyktowanych sposobach życia”6� Częste współwystępowa‑

6 P� Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s� 254�
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nie w konfliktach kulturowych czynników etnicznego i religijnego, sprawia że część 
z nich może być określana mianem konfliktów etnoreligijnych� Zanim jednak odpo‑
wiem na pytanie o jakościowe cechy tego rodzaju konfliktu, przyjrzyjmy się bliżej 
modelom relacji występujących między konfliktem etnicznym a konfliktem religijnym�

3.1. konflikt etniczny i konflikt religijny: modele relacji

Poddając analizie konflikty kulturowe, w których swoją obecność zaznaczają 
czynniki etniczny i religijny, należy wskazać na dziesięć typów możliwych relacji 
występujących między nimi, z czego trzy modele określić można mianem konfliktu 
etnoreligijnego, dalsze trzy – mianem konfliktu religijnego bez udziału czynnika 
etnicznego, dwa następne to konflikty etniczne bez udziału czynnika religijnego, 
wreszcie ostatnie dwie modelowe sytuacje wskazują na konflikty kulturowe pozba‑
wione cech konfliktu religijnego i etnicznego�

tabela 2. Religia i etnos: modele relacji konfliktów kulturowych

1 E1
R1a

E2
R2a

Konflikt etnoreligijny 
pomiędzy dwoma etnosami reprezentującymi odmienne religie

2 E1
R1b

E2
R2b

Konflikt etnoreligijny 
pomiędzy dwoma etnosami reprezentującymi tę samą religię lecz odmienne wyznania

3 E1
R1

E2
R0

Konflikt etnoreligijny
pomiędzy etnosem „religijnym” a etnosem obojętnym religijnie

4 E1
R1

E1
R2

Konflikt nieetniczny religijny 
(między dwoma religiami) w obrębie jednego etnosu

5 E1
R1b

E1
R1b

Konflikt nieetniczny religijny
w obrębie jednego etnosu między np. fundamentalistami a pozostałymi członkami 

danej wspólnoty religijnej

6 E1
R1

E1
R0

Konflikt nieetniczny religijny
w obrębie jednego etnosu, polegający na chęci narzucenia religii zlaicyzowanej części etnosu

7 E1
R1

E2
R1

Konflikt etniczny niereligijny
pomiędzy dwoma różnymi etnosami, w których dominuje ta sama religia

8 E1
R0

E2
R0

Konflikt etniczny niereligijny
pomiędzy zlaicyzowanymi lub obojętnymi religijnie etnosami

9 E1
R1a

E1
R1a

Konflikt nieetniczny niereligijny
(np. ekonomiczny, ideologiczny) w obrębie jednego etnosu, w którym dominuje jedna religia 

10 E1
R0

E1
R0

Konflikt nieetniczny i niereligijny
(np. ekonomiczny, ideologiczny) w obrębie jednego etnosu obojętnego religijnie

Źródło: opracowanie własne�
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3.2. konflikt etnoreligijny

Z konfliktem etnoreligijnym mamy do czynienia w trzech wskazanych powyżej 
przypadkach� Istotą konfliktu etnoreligijnego jest współwystępowanie przynajmniej 
po jednej ze stron swoistego sprzężenia między etnosem a „przypisaną” doń religią� 
W praktyce często trudno jest odróżnić od siebie konflikty etniczne i religijne� John 
R� Hall zwraca uwagę, że religia nie stanowi fenomenu, który pozwalałby się pre‑
cyzyjnie oddzielić i wypreparować spośród innych zjawisk społecznych� Nie istnieje 
– powiada – żaden „firewall” między religią a pozostałymi zjawiskami i procesami 
społecznymi� W związku z powyższym często ulegamy złudzeniu, że przyczyna 
konfliktów etnicznych leży w religii, podczas gdy ich źródło umiejscowione jest 
gdzie indziej7� W rzeczywistości nie istnieją konflikty „czysto” etniczne i „czysto” 
religijne� Wystarczy zastanowić się poważnie nad pytaniem, czy np� masowa dewa‑
stacja prawosławnych świątyń w  Kosowie przez miejscowych Albańczyków 
i napływowych muzułmanów nosi bardziej znamiona nienawiści religijnej czy 
etnicznej? Wydaje się, że i jednej, i drugiej, ale zdania na ten temat są mocno 
podzielone, także wśród naukowców zajmujących się tą problematyką8� Co więcej, 
należy pamiętać, że możliwa jest zarówno sakralizacja konfliktów etnicznych, 
w których z początku czynnik religijny nie odgrywał relewantnej roli, jak i etnicy‑
zacja konfliktów religijnych� 

Sakralizacja konfliktu etnicznego, u podstaw którego legły antagonizmy o cha‑
rakterze ekonomicznym, klasowym czy politycznym jest zjawiskiem szczególnie 
niebezpiecznym z uwagi na fakt, iż konflikt zyskujący aurę sakralnej, maniche‑
istycznej konfrontacji dobra ze złem, czemu towarzyszą narracje usprawiedliwiające 
nawet największe okrucieństwo wobec zdemonizowanego wroga, bywa wyjątkowo 
krwawy i okrutny� Wroga można zabić, wypełniając „wolę Boga”, broniąc „świętej 
sprawy”9� Nie istnieją w zasadzie bardziej skuteczne sposoby motywowania stron 

7 J�R� Hall, Religion and Violence: Social Processes in Comparative Perspective, rozdział przygoto‑
wany do druku w publikacji: Handbook for the Sociology of Religion, red� M� Dillon, wersja z listopada 
2001, mps� (książka wydana w 2003 r�, Cambridge)�

8 Ch� Marsh, The Religious Dimension of Post-Communist “Ethnic” Conflict, „Nationalities Papers” 
2007, nr 5, s� 820; S� Rock, Introduction: religion, prejudice and conflict in the modern world, „Patterns 
of Prejudice” 2004, nr 2, s� 104�

9 Ch� Marsh, op�cit�, s� 822; M� Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Reli-
gious Violence, Berkeley 2000, s� XI; J� Fox, Is Ethnoreligious Conflict a Contagious Disease?, „Studies 
in Conflict & Terrorism” 2004, nr 27, s� 89–106; idem, The Ethnic-Religious Nexus: The Impact of 
Religion on Ethnic Conflict, „Civil Wars” 2000, nr 3, s� 6–7; idem, Are Religious Minorities More Militant 
than Other Ethnic Minorities?, „Alternatives“ 2003 nr 28, s� 91–114�
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konfliktu do większej „wydajności” aniżeli argumentacja (quasi)religijna� Skrajne 
poświęcenie dla sprawy narodowej, włączając w to gotowość oddania życia, moż‑
liwe jest prawie wyłącznie na skutek przyjęcia argumentacji religijnej� Najbardziej 
wymownym przykładem na prawdziwość tej tezy jest decyzja Stalina, który 
w 1941 r� na pewien czas zaprzestał represji wobec Cerkwi, a co więcej, pośpiesznie 
sprowadził na front kapelanów wojskowych w celu zachęcania żołnierzy do obrony 
„świętych” granic imperium sowieckiego� Stalin wiedział, pisze Stella Rock, że „(…) 
siła inspirowanego religijnie nacjonalizmu jest o wiele większa aniżeli motywowana 
ideologią marksistowską”� Pójście na linię frontu pod hasłem „Proletariusze wszyst‑
kich krajów łączcie się!” (zważywszy, że po drugiej stronie stali także najczęściej 
robotnicy) zakrawało w tamtym czasie na ironię10� Z historycznych przykładów 
wspomnieć należy jeszcze choćby o wyprawach krzyżowych odczytywanych naj‑
częściej prawie wyłącznie w kategoriach religijnych – jako „walka z niewiernymi”� 
Tymczasem wiadomo, że religia stanowiła w tym wypadku głównie rodzaj uspra‑
wiedliwienia dla ekspansji ekonomicznej, chęci szybkiego wzbogacenia się� Wia‑
domo również, że wyprawy krzyżowe były w znacznej mierze odpowiedzią na 
kryzys demograficzny (przeludnienie) w Europie Zachodniej11� Inna rzecz, że 
zagrożenie ze strony nastawionego ekspansjonistycznie islamu było realne 
i powszechnie w ówczesnej Europie podzielane12�

Jeśli chodzi o drugą z wyżej wymienionych opcji, a mianowicie o etnicyzację 
konfliktu religijnego, należy stwierdzić, że chodzi o sytuację, w której w obrębie 
jednego etnosu ścierają się ze sobą dwie religie, z której każda rości sobie pretensje 
do wyłączności w danym narodzie w myśl postulatu kulturowej homogenizacji� 
W sytuacji, w której przez dłuższy czas nie udaje się „nawrócić” swoich rodaków, 
zazwyczaj rozpoczyna się proces wyobcowania (się) danej grupy i powstania 
nowego etnosu� Należy dodać, że walka o jednolitość etniczno‑religijną – pisze 

10 J� Fox, Is Ethnoreligious..., s� 103�
11 P� Crépon, Religie a wojna, Gdańsk 1994, s� 98–104�
12 Z chwilą rozpoczęcia I krucjaty praktycznie cała Azja Mniejsza była zajęta przez Seldżuków, 

a na Półwyspie Iberyjskim władzę zdobyli fanatyczni berberyjscy Almorawidowie, których zamiarem 
było odzyskanie strat terytorialnych Maurów i marsz za Pireneje� Do tego jeszcze dochodzili piraci 
muzułmańscy będący postrachem chrześcijańskich wybrzeży i porywający tysiące ludzi, po to, by 
zamienić ich w niewolników� Poczucie strachu przed muzułmanami w basenie Morza Śródziemnego 
było u chrześcijan powszechne, tak samo żywa była chęć obrony Grobu Pańskiego przed profanacją 
(co miało miejsce w 1077 r� po zdobyciu Jerozolimy przez Turków)�
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Filip Tesař – bardzo często kończy się ludobójstwem, więzieniem lub radykalną 
marginalizacją społeczną13�

4. ambiwalentna rOla religii  
w kOnflikcie etnicznym

W naukowej literaturze przedmiotu od połowy lat 90� XX wieku toczy się dyskusja, 
której uczestnicy zastanawiają się nad tym, w jakim sensie i w jakim stopniu religia 
jest lub była obecna w konfliktach etnicznych czy w konfliktach w ogóle oraz jakie 
ma to znaczenie dla stosunków międzynarodowych� Przez większość XX w� religia 
była ignorowana jako istotny faktor w konfliktach etnicznych� W latach 1980–1999 
– zauważa Jonathan Fox – w czterech prestiżowych czasopismach z zakresu sto‑
sunków międzynarodowych tj� „International Organization”, “International Studies 
Quarterly”, „International Security” i „World Politics”, na 1600 artykułów tylko 
6 podejmowało problematykę religii jako czynnika w stosunkach międzynarodo‑
wych14� Jest to wymowny dowód na to, jak – przynajmniej w obszarze teorii sto‑
sunków międzynarodowych – religia była ignorowana lub marginalizowana jako 
istotny przecież element krajobrazu społeczno‑politycznego� Mimo iż powszechnie 
wiadomo, że dla miliardów ludzi na całym świecie religia stanowi centralną wartość 
i bardzo często rozstrzyga o postawie społeczno‑politycznej, pisze Marc Gopin, 
dopiero w ostatnich kilkunastu latach naukowcy zaczęli ów fakt w ogóle brać pod 
uwagę15� Przyczyną takiego stanu rzeczy była postępująca na Zachodzie ideologi‑
zacja nauk społecznych, których niemała część przedstawicieli wychowanych na 
ideałach rewolty 1968 r�, traktowała religię nie tyleż nawet wrogo, ile programowo 
ignorując ją jako znaczący faktor polityczny� Tymczasem, jak zauważa Friedrich 
Kratochwil, już rewolucja islamska w Iranie (1979) powinna była uświadomić 
naukowcom to, co większość z nich przyjęła do wiadomości dopiero po atakach 

13 F� Tesař, Etnické konflikty, Praha 2007, s� 111–112; A� Świdlicki, Walka o tron. Buddysta – tak, 
katolik – nie, „Decydent & Decision Maker” 200, nr 6 (http://www�decydent�pl/archiwum/wyda‑
nie_40/walka‑o‑tron_1064�html, 29�07�2011); B� Wilson, Religion and the Affirmation of Identity, 
„Revista de antropologia social” 1994, nr 3, s� 118� 

14 J� Fox, Religion, politics and international relations. The rise of religion and the fall of the civili-
zation paradigm as explanation for intra-state conflict, „Cambridge Review of International Affairs” 
2007, nr 3, s� 361; idem, Correlated Conflicts. The Independent Nature of Ethnic Strife, „Harvard Inter‑
national Review” zima 2004, s� 58�

15 M� Gopin, Religion, Violence, and Conflict Resolution, „Peace & Change” 1997, nr 1, s� 2�
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terrorystycznych na WTC w 2001 r�16 Innymi słowy, zdumiewający wydaje się być 
fakt, że mimo oczywistych tendencji deprywatyzacji i polityzacji religii, niemała 
część politologów i specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych, albo nie 
zauważała owego trendu, albo na swój sposób z uporem maniaka „zaklinała” rze‑
czywistość wierząc, że poszczególne wydarzenia nie zapoczątkują procesu odwrot‑
nego w stosunku do sekularyzacji i modernizacji (których teoretyczna podbudowa 
sama stała się czymś w rodzaju quasireligii)17� Ów antysekularystyczny trend 
przybiera, zdaniem Raimundo Panikkara, radykalną formę� Już na początku lat 80� 
XX w� zauważył on, że „zbliżamy się do końca nowoczesnej zachodniej dychotomii 
między religią a polityką”18� Jeśli chodzi o związki religii i nacjonalizmu, wydaje się 
być rzeczą interesującą, że o ile politologowie „odnieśli relatywny sukces w bada‑
niach nad wczesnymi związkami między religią a nacjonalizmem, o tyle związek 
między tymi potężnymi siłami mający miejsce obecnie jest zdecydowanie mniej 
zrozumiały”19�

Nie ulega obecnie żadnej wątpliwości, że religia nie jest czynnikiem obojętnym 
w wielu różnych konfliktach etnicznych (i co istotne – nie tylko etnicznych)� Może 
stać się ich bezpośrednią lub pośrednią przyczyną, choć zdarza się to bardzo 
rzadko� Zdecydowanie częściej religia (nierzadko mimo protestów ze strony jej 

16 Jakże widowiskową rewolucję islamską z 1979 r� poprzedził proces forsownej „islamizacji” 
Pakistanu zapoczątkowany pod koniec lat 70� ub� wieku przez generała Zia‑ul‑Haqa� Jest to o tyle 
istotne, że niedługo potem zaczęło się radzieckie zaangażowanie polityczno‑militarne w Afganistanie, 
co szybko z upływem kilku lat przyniosło swoisty renesans islamu i stworzyło grunt pod dynamiczny 
rozwój wojującego fundamentalizmu muzułmańskiego� Znaczna część kombatantów – mudżahedi‑
nów tworzyła potem kadry założycielskie organizacji fundamentalistycznych i terrorystycznych 
w Indonezji, Malezji, Algierii i innych krajach, w tym europejskich w latach 90� XX w� (vide Bośnia, 
Kosowo, Sandżak oraz Macedonia)�

17 F� Kratochwil, Religion and (Inter-)National Politics: On the Heuristics of Identities, Structures, 
and Agents, „Alternatives” 2005, nr 30, s� 113�

18 R� Panikkar, Religion and Politics: The Western Dilemma, [w:] Religion and Politics in the Modern 
World, red� P�H� Merkl, N� Smart, New York 1983, cyt� za: P�W� Barker, Religious Nationalism in Modern 
Europe. If God be for us, London–New York 2009, s� 12� Wytrawny znawca problematyki relacji za‑
chodzących między religią a polityką José Casanowa pisze: „Kto wierzy jeszcze w mit sekularyzacji? 
Niedawne pytania socjologów religii wskazywałyby, że właśnie od tak sformułowanego pytania należy 
zaczynać dzisiaj wszelkie rozważania na temat teorii sekularyzacji� Jest jeszcze paru ‘starych wyznaw‑
ców‘, takich jak Bryan Wilson czy Karel Dobbelaere, którzy utrzymują słusznie, że teoria sekularyzacji 
posiada nadal istotną wartość objaśniającą (…)� Większość socjologów religii nie chce już jednak 
o tym słyszeć, porzucili bowiem ów paradygmat z tym samym bezkrytycznym pośpiechem, z jakim 
wcześniej go przyjmowali”, J� Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005, s� 33�

19 P�W� Barker, Religious Nationalism in Modern Europe. If God be for us, London–New York 2009, 
s� 12�
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przedstawicieli) używana jest przez strony konfliktu jako wygodne narzędzie 
służące określonej strategii nacjonalistycznej (choć nie można zapominać także 
o przypadkach samoinstrumentalizacji religii)� Z drugiej strony istnieje wiele 
wymownych dowodów świadczących o tym, że religia wydatnie może wspierać 
proces pokojowy oraz umożliwiać prawdziwe pojednanie i przebaczenie� Religia 
może być zarówno przyczyną, jak i sposobem na rozwiązanie konfliktu etnicz-
nego, pisze Friedrich Kratochwil� Może w istotny sposób „wymuszać” pokój, ale 
może także „usprawiedliwiać przemoc w obronie tego, co uznaje za święte”� Owa 
ambiwalencja jest nieusuwalna i nieredukowalna, była, jest i pozostanie częścią 
religii jako złożonego fenomenu społecznego20� W podobnym duchu wypowiada 
się cytowany przez Piotra Mazurkiewicza Volkhard Krech: „Nie da się stwierdzić 
ani pozytywnie ani negatywnie, a także – jak mniemam – ani systematycznie, ani 
religijno‑historycznie wyraźnego związku pomiędzy religią i przemocą� Religia 
może rodzić przemoc i ją wzmacniać, ale może ją równie dobrze kanalizować 
i sublimować, podając jej nowe treści i przedmioty”21� Marc Gopin zauważa z kolei, 
że mamy do czynienia z pewną znaczącą ewolucją roli religii w konfliktach etnicz‑
nych� Stwierdza on mianowicie, że o ile przez wiele wieków „religia była głównym 
czynnikiem wojen, rozlewu krwi, nienawiści i nietolerancji”, obecnie poważnemu 
rozwojowi uległy prawa i idee krytyczne wobec wojny, służące rozwojowi postaw 
propokojowych� We współczesnych religiach więcej jest „empatii, otwartości, 
a nawet miłości wobec obcych, tłumienia niepohamowanego ego i zachłanności, 
artykułowania potrzeby przestrzegania praw człowieka, unilateralnych gestów 
przebaczenia i pokory, wzajemnej skruchy i brania odpowiedzialności za własne 
przewinienia z przeszłości (…)”22�

Owa ambiwalentna rola religii w konfliktach etnicznych nie zawsze oznacza, 
co należy z całą mocą podkreślić, że w jednych konfliktach czynnik religijny 
determinuje ich powstawanie lub przebieg wzmagając etniczną nienawiść, 
a w innych odgrywa rolę rekoncyliacyjną, łagodzącą lub nawet rozwiązującą 
konflikt� Najczęściej bowiem owa ambiwalencja manifestuje się w ramach poszcze‑
gólnych konfliktów etnicznych, w których część przedstawicieli danej wspólnoty 
religijnej mniej lub bardziej otwarcie popiera jedną ze stron (lub jest stroną kon‑
fliktu), druga część natomiast czyni wysiłki, by ów konflikt możliwie jak najszybciej 

20 F� Kratochwil, op�cit�, s� 114�
21 Cyt� za: P� Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, s� 120–121�
22 M� Gopin, op�cit�, s� 2; zob� także: Jay M�, The Paradoxes of Religious Violence, „Salmagundi” 

2001, nr 130/131, s� 31–35�
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zakończyć i rozwiązać23� Co więcej, nierzadko zdarza się, że wypowiedzi i czyny tej 
samej osoby (np� wysokiej rangi duchownego) odnoszące się do konkretnego 
konfliktu wydają się być dość ambiwalentne�

Faktem pozostaje jednak, że w odbiorze społecznym, głównie za sprawą mediów 
masowych poszukujących łatwych wyjaśnień etnicznej nienawiści, religia postrze‑
gana jest często jako generator konfliktów� Taką tendencję obserwujemy zresztą, 
zauważa Tanja Ellingsen, w części literatury naukowej, w której odrodzenie religijne 
najczęściej wiąże się z niebezpieczeństwem nowych konfliktów zbrojnych24� „Wśród 
osób o laickiej, liberalnej tożsamości religijnej lub orientacji kosmopolitycznej 
szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że najlepszym sposobem neutraliza‑
cji religijnej nietolerancji w kierunku akceptacji pluralizmu, jest rozpowszechnia‑
nie wytycznych wyrażanych m�in� w dokumentach ONZ (…)”, czyli świeckich zasad 
porządku społeczno‑politycznego� Jednakże, zauważa Marc Gopin, wielu wyznaw‑
ców różnych religii nie podziela przekonania, że ten „uniwersalny, świecki, moralny 
dyskurs” jest w ogóle potrzebny25� Właściwie należałoby sobie postawić kluczowe 
pytanie, czy gdyby nastąpiła całkowita sekularyzacja świata (co w zasadzie jest 
niemożliwe, zważywszy na tendencję zgoła odwrotną), liczba konfliktów oraz ich 
natężenie zmalałyby znacząco� Istnieje wiele racjonalnych argumentów za tym, że 
niekoniecznie musiałoby się tak stać�

Wyniki prowadzonych od początku lat 90� XX w� wskazują na istotne znaczenie 
religii, ale nie jako czynnika inicjującego, lecz wzmacniającego konflikty etniczne� 
Należy zarazem dodać, że owo „wzmocnienie” jest przy tym wyjątkowo silne, 
zważywszy na fakt, iż konflikt zyskujący aurę sakralnej konfrontacji dobra ze złem, 
dający walczącym po stronie dobra nadzieję życia wiecznego, bywa wyjątkowo 
brutalny i krwawy� Poza tym należy pamiętać, że religia ze swoją bogatą symboliką 
i jednoznacznymi kategoriami moralnymi w przypadku wielu (jeśli nie większości) 
ludzi na całym świecie o wiele lepiej, w sposób bardziej przystępny objaśnia zło‑
żoność współczesnego świata, aniżeli abstrakcyjne teorie polityczne, socjologiczne 
czy ekonomiczne� Okazuje się być także „silniejsza” od ideologii będących de facto 
quasi‑religiami, gdyż w przeciwieństwie do nich daje nadzieję na życie wieczne26�

Wydaje się, że osią sporu o rodzaj relacji zachodzących między religią a konflik‑
tami etnicznymi, jest z jednej strony stwierdzenie, że religie niejako „ze swej natury” 

23 M� Gopin, op�cit�, s� 1�
24 T� Ellingsen, Toward a Revival of Religion and Religious Clashes?, [w:] Religion in World Conflict, 

red� J� Fox, S� Sandler, London–New York 2006, s� 11�
25 M� Gopin, op�cit�, s� 6�
26 Ibidem, s� 2–3�
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mają charakter niszczycielski, złowrogi wobec inaczej myślących i wyznających 
inne zasady religijne� „Monopol na prawdę” wyklucza bowiem traktowanie innych 
religii jako równowartościowych, równorzędnych, a narzuca myślenie o innowier‑
cach w kategoriach błądzących, upartych heretyków, których należy za każdą cenę 
nawrócić lub unicestwić27� Z drugiej strony jednak, spotykamy się ze stwierdzeniem, 
że religia jako taka (chrześcijańska, muzułmańska czy jakakolwiek inna) sama 
w sobie, tzn� w warstwie doktrynalnej nie stanowi przyczyny konfliktów etnicznych 
(czym innym jest jednak pseudoteologiczna, fundamentalistyczna lub nacjonali‑
styczna, wybiórcza interpretacja pewnych fragmentów świętych ksiąg stanowiących 
integralną część dziedzictwa danej religii28)� Z uwagi jednak na fakt, iż generuje 
ona wyjątkowo trwałe więzi społeczne (nadając im charakter sakralny) i posiada 
duży potencjał mobilizacyjny, bywa czasem brutalnie wykorzystywana przez 
nacjonalistów, w tym także – co istotne – przez nacjonalistów‑duchownych29� (Na 
marginesie godzi się zauważyć, że religia stanowi bardzo istotny czynnik integra‑
cyjny w przypadku występujących w danym narodzie podziałów językowych czy 
socjoekonomicznych, jak ma lub miało to miejsce w przypadku np� Belgii czy 
Włoch30� Niewątpliwie, pisze Ljubiša Mitrović, religia ciesząca się autonomią, 
niezależna od wpływów politycznych, niewykorzystywana w walce ideologicznej, 
nie stanowi sama w sobie niszczycielskiego potencjału� Dopiero jej uwikłanie lub 
– uwikłanie się – w ideologię nacjonalistyczną sprawia, że może być postrzegana 
jako czynnik wzmacniający konflikt� Jako przykład wspomniana autorka podaje 
Bośnię, w której wyznawcy trzech, a nawet czterech religii monoteistycznych przez 

27 R� Williamson, Why Is Religion Still a Factor in Armed Conflict?, „Bulletin of Peace Proposals“ 
1990, nr 3, s� 243–253�

28 Motyw przemocy jest obecny we wszystkich liczących się religiach współczesnego świata� 
W Starym Testamencie roi się od opisu krwawych jatek, Bóg jest sportretowany jako „zazdrosny“ 
władca, w epikach buddyjskich i hinduistycznych sporo można znaleźć opisów „heroicznej“ przemocy, 
w Koranie znajdziemy wezwanie do świętej wojny (dżihad) pojmowanej na różne sposoby – od 
bezkrwawej walki o własne zbawienie po nienawiść do innowierców, zaś w Nowym Testamencie 
czytamy deklarację Jezusa, który stwierdza: „Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz” (Mt, 10, 
34–36)� Zob� R� Friedland, Religious Nationalism and the Problem of Collective Representation, ‚Annual 
Review of Sociology” 2001, nr 27, s� 128–129� Nico Vorster przypomina jednak, że tego typu teksty 
powinny być interpretowane w ramach konkretnego kontekstu historycznego ze zrozumieniem 
symboliki opisywanych w świętych księgach wydarzeń� Dosłowna i prymitywna interpretacja będąca 
dziełem fundamentalistów, prowadzi bowiem do skrajnie różnych wniosków� N� Vorster, Preventing 
genocide: the role of the church, „Scottish Journal of Theology” 2006, nr 4, s� 389–391�

29 F� Kratochwil, op�cit�, s� 121�
30 S� Ferrari, Nationalism, Patriotism and Religious Belief in Europe, „University of Detroit Mercy 

Law Review”, lato 2006, s� 629–639�
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wieki żyli we względnym spokoju� „Późnemu narodowemu przebudzeniu na Bał‑
kanach”, pisze Mitrović, towarzyszyła „silna polityzacja religii i organizacji kościel‑
nych”� Wojownikom i politykom, ramię w ramię towarzyszyła część kleru31�

Religię jako jeden z kilku czynników wpływających na przebieg konfliktu 
etnicznego, możemy rozpatrywać niejako w trzech „rolach”: (a) czynnika wzmac‑
niającego (lub nawet inicjującego) konflikt etniczny; (b) czynnika osłabiającego 
konflikt etniczny; (c) czynnika obojętnego lub prawie obojętnego (o nikłym zna‑
czeniu) w toczącym się konflikcie etnicznym� Pozwala nam to na stworzenie 
matrycy ilustrującej dwadzieścia jeden modeli/wariantów relacji zachodzących 
między religią a konfliktem etnicznym (zobacz tabela poniżej)�

tabela 3. Religia w konflikcie etnicznym

Warianty
Sposób rozumienia religii jako elementu konfliktu etnicznego

(a) Doktryna religijna (b) Duchowieństwo* (c) Wyznawcy**
I.  + + +
II.  + + —
III.  + — —
IV.  + — +
V.  — — —

VI.  — — +
VII.  — + +
VIII.  — + —
IX.  + + 0
X.  + 0 0
XI.  + 0 +
XII.  — — 0
XIII.  — 0 0
XIV.  — 0 —
XV.  0 0 0

XVI.  0 0 +
XVII.  0 + +
XVIII.  0 + 0
XIX.  0 0 —

31 L� Mitrović, The geostrategic aspects of the encounters and conflicts of religious cultures and ci-
vilizations in the Balkans, „Facta Universitatis – Philosophy and Sociology“ 1999, nr 2, s� 135–146�
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Warianty
Sposób rozumienia religii jako elementu konfliktu etnicznego

(a) Doktryna religijna (b) Duchowieństwo* (c) Wyznawcy**
XX.  0 — —
XXI.  0 — 0

+ wsparcie dla konfrontacji etnicznej

0 brak wsparcia dla konfrontacji etnicznej

— osłabianie/rozwiązywanie konfliktów etnicznych

*  Postawa duchowieństwa może różnić się w zależności od usytuowania w hierarchii kościelnej (np� 
duchowieństwo parafialne może w sposób czynny wspierać udział wiernych w konfliktach etnicznych, 
podczas gdy hierarchia może zachowywać dystans wobec ugrupowań nacjonalistycznych lub nawet 
ostro je krytykować, zob� np� kazus chorwacki w okresie wojen w b� Jugosławii na początku lat 90� 
XX w�) lub sympatii ideologicznych� Każdorazowo należy zatem badając dany konflikt rozstrzygnąć 
owe kwestie�

** Pod pojęciem „wyznawców” rozumieć należy zarówno osoby wierzące, w tym osoby praktykujące, 
ale także osoby utożsamiające się z daną wspólnotą religijną mimo… deklarowanej niewiary w Boga�

Źródło: opracowanie własne�

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie, pod pojęciem „konfliktu religijnego” 
czy „konfliktu etnoreligijnego” rozumieć możemy sytuację zilustrowaną w sied‑
miu wariantach (a zatem w 1/3 ogółu potencjalnych przypadków), z czego zakła‑
dając, że sama doktryna religijna najczęściej z zasady nie nawołuje do nienawiści 
etnicznej (co innego jednak jej nacjonalistyczne interpretacje), możemy „pulę” 
przypadków dających się podciągnąć pod pojęcie konfliktu religijnego bądź etno‑
religijnego ograniczyć do dwóch (warianty: VII i XVII), maksymalnie zaś do 
czterech (warianty: IV, VII, XVI, XVII)� Mowa zatem o ok� 10–20% ogółu poten‑
cjalnych typów konfliktów międzygrupowych� Co więcej, należy pamiętać, że 
nierzadko dochodzi do konfliktów etnicznych między etnosami (narodami), któ‑
rych członkowie wyznają tę samą religię, a nawet to samo wyznanie� Są to konflikty, 
w których nierzadko część duchowieństwa oraz społeczeństwa identyfikującego 
się z konkretną na swój sposób unarodowioną wspólnotą religijną angażuje się 
bezpośrednio lub pośrednio po którejś ze stron konfliktu� (Kuriozalną rzeczą 
byłoby jednak używanie terminu „konflikt religijny” na określenie tego typu sytu‑
acji)� Należy podkreślić znaczenie czynnego zaangażowania po którejś ze stron, 
albowiem sam fakt uczestniczenia w konflikcie dwóch różnych grup etnicznych 
reprezentujących odmienne religie lub wyzwania nie oznacza, że mamy do czynie‑
nia z konfliktem (etno)religijnym� Czynnik religijny może być bowiem obojętny, 
choć trzeba przyznać, że zdarza się to rzadko� Istotnym warunkiem jest uznanie 
kwestii religijnej (tożsamości religijnej, propagowania doktryny, obrony wiary itp�) 
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za relewantną przynajmniej przez jedną ze stron toczącego się konfliktu32� Z drugiej 
strony, jeśli przyjąć, że w głównych doktrynach religijnych (choć nie w ich nacjo‑
nalistycznych interpretacjach) zawarty jest imperatyw poszanowania godności 
każdego człowieka oraz zakaz szkodzenia mu w jakikolwiek sposób, wówczas liczba 
przypadków, w których można mówić o pokojowotwórczym wymiarze religii 
wynosi od siedmiu (warianty: III, V, VI, VIII, XII, XIV, XX) do trzynastu (warianty: 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XIX, XX, XXI)� 

4.1. religia jako czynnik wywołujący lub wzmacniający  
konflikt etniczny

Odnosząc do religii trzy zasadniczo różne desygnaty, a mianowicie (a) treść dok‑
tryny religijnej; (b) poczynania przywódców duchowych różnych szczebli (od 
lokalnych wspólnot do szczytu hierarchii) oraz (c) działalność osób świeckich 
(wyznawców) identyfikujących się z określoną wspólnotą kościelną, należy podjąć 
próbę uszczegółowienia roli poszczególnych ww� elementów w procesie inicjowa‑
nia lub wzmacniania konfliktów etnicznych� 

Wydaje się, że na wstępie możemy wyłączyć z naszych rozważań pierwszy ele‑
ment, tj� doktrynę religijną z uwagi na fakt, że żadna z liczących się na świecie 
religii nie wzywa do przemocy etnicznej� Jedynie niektóre szczegółowe, w większo‑
ści przypadków pozbawione cech ortodoksji, interpretacje doktryn religijnych 
mogą skłaniać do przypuszczeń, że niektóre elementy doktryn religijnych mogą, 
zazwyczaj niebezpośrednio wskazywać na potrzebę podejmowania walki z obcym, 
przy czym nie jest on definiowany w kategoriach etnicznych czy kulturowych 
(chodzi bowiem o przedstawicieli innych religii)� Fundamentalistyczne interpre‑
tacje świętych ksiąg mają to do siebie, zauważa Friedrich Kratochwil, że nie tylko 
przesądzają, co jest poprawną interpretacją (odrzucając wszystkie pozostałe), ale 
przede wszystkim aplikują ją do danej sytuacji społeczno‑politycznej33� Trzeba 
również pamiętać, że działania fundamentalistów z  reguły skierowane są na 
zewnątrz (w stronę niewiernych, obcych etnicznie itd�), ale także do wewnątrz 
(w stronę niedostatecznie ortodoksyjnego lub skorumpowanego establishmentu)34�

32 Ch� Marsh, op�cit�, s� 817�
33 F� Kratochwil, op�cit�, s� 131�
34 E� Wnuk‑Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe, Kraków 

2005, s� 280�
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Tym samym do wyjaśnienia pozostają nam dwa pozostałe składowe pojęcia 
religii i ich znaczenie dla powstawania oraz wzmacniania konfliktów etnicznych�

Zacznijmy od duchowieństwa� Truizmem jest stwierdzenie, że nie jest to grupa 
jednolita, albowiem występują w jej obrębie podziały zarówno w układzie werty‑
kalnym, jak i horyzontalnym� W przypadku prawie wszystkich religii, a wszystkich 
liczących się w sensie ilościowym i w skali oddziaływania na stosunki społeczno‑
‑polityczne, duchowieństwo jest w mniejszym lub większym stopniu zhierarchizo‑
wane (podział wertykalny)� Należy także zauważyć fakt występowania różnic 
pomiędzy przedstawicielami duchowieństwa w zależności od regionu, w którym 
występuje lub nawet wielkości ośrodków religijnych, które reprezentuje (układ 
horyzontalny)� Te wydawałoby się z pozoru nieistotne dla kwestii etnicznych 
podziały, mogą w wielu przypadkach tłumaczyć postawy poszczególnych przed‑
stawicieli kleru w odniesieniu do interesujących nas konfliktów etnicznych� Często 
zdarza się bowiem, że hierarchowie kościelni starają się łagodzić spory etniczne, 
podczas gdy duchowieństwo parafialne czynnie angażuje się w proces podsycania 
waśni narodowościowych (naturalnie zdarzają się także odwrotne sytuacje)� 
Podobnie kler wielkomiejski, nierzadko przyzwyczajony do życia w środowisku 
wielowyznaniowym i wielokulturowym jest mniej skłonny do brania udziału 
w konfrontacji etnoreligijnej aniżeli kler wiejski lub małomiasteczkowy, który 
chętniej identyfikuje wroga w sąsiednim regionie, sąsiedniej wsi czy dzielnicy na 
podstawie różnicy wyznaniowej lub etnicznej (w tym przypadku potencjalnie także 
możliwy jest odwrotny scenariusz)�

Kluczową kwestią jest jednak nie to, jaka kategoria kleru, ale w jaki sposób 
angażuje się w konflikty etniczne� Poszukując odpowiedzi na to pytanie, należy na 
wstępie zauważyć, że zaangażowanie to ma w większości przypadków charakter 
niebezpośredni� Do rzadkości należą sytuacje, w których duchowni biorą czynny 
udział np� w toczących się walkach, z bronią w ręku� Ponadto w większości przy‑
padków chodzi raczej o zaangażowanie kleru w już trwające konflikty, aniżeli 
inicjowanie nowych� Ów niebezpośredni charakter zaangażowania kleru w toczący 
się konflikt etniczny może przybierać rozmaite formy� Należy do nich zaliczyć 
przede wszystkim działania w sferze symbolicznej, takie jak:

 – Inicjowanie obchodów ważnych rocznic narodowych lub religijnych, którym 
nadawana jest szczególna wymowa i symbolika� Podkreśla się w nich wyższość 
kulturową i religijną wobec stygmatyzowanych na różne sposoby innych – 
obcych – wrogów, tzn� konkretnych grup etnicznych lub narodowych�

 – Wynoszenie na ołtarze (beatyfikacja, kanonizacja) osób kontrowersyjnych, 
to znaczy takich, które w  opinii (niekoniecznie słusznej i  znajdującej 
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potwierdzenie w faktach) przedstawicieli innej grupy etnicznej uznawane 
są za jednoznacznie wrogie� Ten typ działalności Kościołów katolickiego 
i prawosławnego niejednokrotnie owocował wzmocnieniem konfliktów, 
zwłaszcza w Europie Środkowo‑Wschodniej�

 – Wznoszenie pomników upamiętniających osoby lub wydarzenia z histo‑
rii danego narodu lub danej religii� Chodzi w tym przypadku o osoby, 
uznawane przez większość przedstawicieli sąsiedniego narodu lub religii za 
wrogie i oskarżane o realne lub wyimaginowane krzywdy� 

 – Budowanie świątyń na terenach mieszanych etnicznie i narodowo, zwłasz-
cza na pograniczach etnoreligijnych. Znaczenie toposu sakralnego (przede 
wszystkim świątyń) dla przestrzennej wyobraźni etnicznej i wyznaczania 
granic terytorium etnicznego jest dość oczywiste� Odgrywa on (topos 
sakralny) niebagatelną rolę w kreowaniu tożsamości etnicznej i narodowej 
w Europie Środkowo‑Wschodniej� 

 – Udzielanie specjalnego błogosławieństwa osobom (niekoniecznie tylko 
żołnierzom, ale także samozwańczym jednostkom paramilitarnym) zamie‑
rzającym wziąć udział w konflikcie zbrojnym, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
istnieją realne podstawy by sądzić, że nie będą oni kierować się zasadami 
etyki obowiązującej w danej religii lub z dużym prawdopodobieństwem 
naruszać będą prawo konfliktów zbrojnych�

 – Wspieranie przez część kleru ugrupowań nacjonalistycznych, których 
przedstawiciele głoszą nienawiść etniczną lub religijną� Wsparcie to zazwy‑
czaj ma charakter niebezpośredni i przejawia się m�in� braniem udziału 
w uroczystościach narodowych organizowanych przez dane ugrupowanie 
oraz innymi formami publicznego współwystępowania, występowaniem 
w mediach kontrolowanych przez ugrupowania nacjonalistyczne, współ‑
podpisywaniem różnych listów otwartych, apeli itp� Wspieranie ugrupowań 
nacjonalistycznych może przybrać także formę użyczania mienia kościel‑
nego (pomieszczeń, pojazdów itp�), w tym ukrywania przestępców wojen‑
nych i  terrorystów (wiadomo np�, że serbskie klasztory spełniały taką 
funkcję po wojnach jugosłowiańskich, podobnie też część kleru katolickiego 
w Irlandii Północnej udzielała schronienia terrorystom z IRA)35�

 – Kreowanie specyficznej quasi‑teologicznej narracji uzasadniającej celo‑
wość brania udziału w konflikcie etnicznym interpretowanym w kategoriach 
religijnych, eschatologicznych� Charakterystyczną cechą tego typu narracji 

35 S� Rock, op�cit�, s� 105�
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jest manicheizm, polegający na przedstawianiu świata w kategoriach nie‑
ustannej walki dobra ze złem, w której po stronie dobra stają naturalnie 
członkowie narodu/religii, do których adresowane jest przesłanie� 

W przypadku trzeciego elementu – desygnatu odpowiadającemu pojęciu „reli‑
gia”, a mianowicie – wspólnoty wyznawców i jej roli w konfliktach etnicznych, 
istnieje zasadniczy kłopot polegający na po pierwsze – zwykle bardzo dużym 
zróżnicowaniu światopoglądowym tej grupy; po drugie – zróżnicowaniu dotyczą‑
cym siły więzi ze wspólnotą religijną (od statystycznych członków wspólnoty, 
deklarujących przynależność do niej nawet mimo jednocześnie deklarowanego 
ateizmu po osoby czynnie zaangażowane w życie danego Kościoła lub wspólnoty 
religijnej)�

Mówiąc o  zaangażowaniu wyznawców poszczególnych religii w  konflikty 
etniczne, należy mieć na uwadze fakt, że chodzi tutaj o zaangażowanie, w którym 
kwestia religijna uznawana jest powszechnie za ważną lub najważniejszą� Ponadto 
chodzi nie o ogół wyznawców danej religii, ale o poszczególne ugrupowania, które 
są przez nich tworzone� Mowa tutaj o szerokiej gamie instytucji, począwszy od 
stowarzyszeń sportowych, przez przyparafialne organizacje religijne, a skończyw‑
szy na ugrupowaniach paramilitarnych� O profilu działalności tychże ugrupowań 
decydują nie tylko ich wewnętrzne regulaminy i statuty, ale przede wszystkim 
publicznie deklarowane cele� O ile w przypadku różnych religijnych organizacji 
w mniejszym lub większym stopniu związanych ze strukturami kościelnymi – 
kwestie religijne z definicji są najistotniejsze, o tyle w przypadku pozostałych 
organizacji – są na ogół drugoplanowe, nierzadko silnie zinstrumentalizowane� 
Odwołując się do konkretnych przykładów: z jednej strony mamy przedwojenny 
rumuński religijno‑nacjonalistyczny Legion Michała Archanioła (założony przez 
Corneliu Zelea Codreanu, notabene ogłoszonego przez Rumuńską Cerkiew Pra‑
wosławną „męczennikiem za Wiarę i Ojczyznę”), z drugiej strony – typową bojówkę 
paramilitarną złożoną główne z chuliganów stadionowych dowodzoną w czasie 
wojen w b� Jugosławii przez Željko Ražnatovića „Arkana”, który wyjątkowo często 
w publicznych deklaracjach podkreślał swoją rolę w obronie religii prawosławnej 
(za co był zresztą przez władze kościelne nagradzany)�

Rozważając znaczenie religijnej afiliacji i religijnej argumentacji osób świeckich 
biorących udział w konfliktach etnicznych, trzeba koniecznie zastanowić się nad 
dwiema kwestiami� Po pierwsze, w każdym analizowanym przypadku należy zadać 
sobie pytanie o stosunek danej grupy do reprezentantów Kościoła hierarchicznego� 
Po drugie, należy ustalić stosunek władz kościelnych do działalności danej grupy 
świeckich odwołujących się w swej aktywności do wartości religijnych� Musimy 
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brać przy tym pod uwagę fakt, że w obydwu przypadkach powinniśmy liczyć się 
z dużym prawdopodobieństwem istnienia zróżnicowanych poglądów po obydwu 
stronach� Z reguły stosunek różnego rodzaju ugrupowań społeczno‑religijnych do 
władz kościelnych jest pozytywny� Ich członkowie szukają odpowiedniego wspar‑
cia (bardziej symbolicznego, niż materialnego) i  kościelnej legitymizacji dla 
podejmowanych działań� Nierzadko reprezentanci danego ruchu odwołują się do 
konkretnej części hierarchii, która uznawana jest przez nich arbitralnie za „bardziej 
kościelną” (jest to z zasady konserwatywno‑nacjonalistyczna opcja w ramach 
danego episkopatu, synodu czy innego ciała kolektywnego)� Stosunek władz 
kościelnych do poszczególnych ugrupowań religijno‑nacjonalistycznych również 
bywa bardzo zróżnicowany� Owo zróżnicowanie może mieć charakter wertykalny 
(podział na kler parafialny i hierarchię), jak i horyzontalny (regionalny, miejsko‑
‑wiejski, ale przede wszystkim ideologiczny, zwłaszcza wśród członków episkopatu, 
synodu itp� reprezentacji kolektywnych Kościoła)�

Poczynione powyżej rozróżnienia mogą zostać zastosowane do analizy konkret‑
nych przypadków� Trudno bowiem w tym miejscu dokonywać generalizacji z uwagi 
na fakt, że poszczególne konflikty mające miejsce w różnych częściach świata mają 
swoją specyfikę w odniesieniu do zaangażowania świeckich wyznawców danej 
religii w dany konflikt etniczny czy etnoreligijny� 

4.2. Religia jako czynnik łagodzący  
lub rozwiązujący konflikt etniczny

Można powiedzieć, że o ile zaangażowanie wierzących, zwłaszcza osób duchow‑
nych, w konflikty etniczne (po jednej ze stron) jest odbierane na ogół jako gorszące, 
a przez to odpowiednio nagłaśniane w mediach masowych, o tyle codzienne, 
nierzucające się w  oczy zaangażowanie na rzecz promowania szacunku dla 
wyznawców innej religii, pochodzących z innych grup etnicznych, zazwyczaj 
pozostaje bez echa� Należy tutaj bezwzględnie przyjąć założenie, że propokojowa 
działalność duchowieństwa oraz świeckich członków poszczególnych Kościołów 
ma na ogół mniej spektakularny charakter i polega na codziennej, wytrwałej 
i nierzadko bardzo trudnej, nie zawsze przynoszącej spodziewane owoce pracy 
„w terenie”36� Jest to, jak się wydaje, najczęściej występujący rodzaj zaangażowania 

36 J� Haynes, Introduction to International Relations and Religion, Londyn 2007, s� 186; R�S� Ap‑
pleby, The Ambivalence of Sacred. Religion, Violence and Reconciliation, New York 2000, s� 122�
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członków Kościołów na rzecz promowania pokoju i pojednania ponad podziałami 
etnicznymi� Naturalnie tego typu działalności towarzyszą z reguły publiczne 
deklaracje osób wysoko postawionych w danej hierarchii kościelnej (lub kolektyw‑
nych ciał przedstawicielskich w postaci episkopatu, synodu czy różnego rodzaju 
rad) wzywające do zaprzestania walk, do pojednania i przebaczenia� Wystarczy 
wspomnieć choćby na słynne orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich 
z 1965 r� i słowa: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”37�

Wydaje się być rzeczą znamienną, że zdecydowana większość naukowców zaj‑
mujących się badaniem roli religii w konfliktach etnicznych koncentruje się na jej 
konfliktogennym aspekcie, nie sygnalizując nawet, że religię w rozpatrywanym 
kontekście cechuje zazwyczaj istotna ambiwalencja� Bez trudu możemy znaleźć, 
pisze światowej sławy teoretyk stosunków międzynarodowych Friedrich Krato‑
chwil, przykłady propokojowego zaangażowania „różnych wyznań i grup religij‑
nych od Kambodży do Afryki Południowej” oraz „pełnych poświęcenia wysiłków 
czynionych w Rwandzie, Irlandii Północnej, Mozambiku, a nawet w Bośni� I nawet 
jeśli wspomniane działania, pisze Kratochwil, nie przynoszą pożądanych rezultatów, 
a uzyskany pokój jest bardzo kruchy, byłoby rzeczą nieodpowiedzialną zlekcewa‑
żenie tego potencjału religii w regulowaniu konfliktów, zwłaszcza w przypadku – 
podkreśla Kratochwil – gdy świeckie rozwiązania nie przynoszą wcale lepszych 
rezultatów”38�

Zaangażowanie duchownych i świeckich na rzecz przezwyciężania konfliktów 
etnicznych i etnoreligijnych, określane od niedawne mianem faith-based diplo-
macy39, bardzo często przybiera postać instytucjonalną zarówno na poziomie 
krajowym (np� różnego rodzaju wspólne rady, w skład których wchodzą przedsta‑

37 W obszernym Orędziu, w którym polscy biskupi opisują dobre i złe strony polsko‑niemieckiego 
współżycia, na zakończenie padają doniosłe słowa, czyniące istotny przełom we wzajemnych stosun‑
kach: „Prosimy Was, katoliccy Pasterze Narodu Niemieckiego, abyście na własny sposób obchodzili 
z nami nasze chrześcijańskie Millenium: czy to przez modlitwy, czy przez ustanowienie w tym celu 
odpowiedniego dnia� Za każdy taki gest będziemy Wam wdzięczni� I prosimy Was też, abyście prze‑
kazali nasze pozdrowienia i wyrazy wdzięczności niemieckim Braciom Ewangelikom, którzy wraz 
z Wami i z nami trudzą się nad znalezieniem rozwiązania naszych trudności� W tym jak najbardziej 
chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego 
się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie� A jeśli Wy, niemieccy biskupi 
i Ojcowie Soboru, po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze 
spokojnym sumieniem obchodzić nasze Millenium w sposób jak najbardziej chrześcijański”� Tekst 
orędzia znaleźć można m�in� na stronie: http://www�opoka�org�pl/biblioteka (Orędzie biskupów 
polskich do biskupów niemieckich, 18 XI 1965 r�)�

38 F� Kratochwil, op�cit�, s� 114�
39 Zob� Faith-Based Diplomacy. Trumping Realpolitik, red� D� Johnston, Oxford 2003�
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wiciele różnych religii), jak i międzynarodowym� Trudno w tym miejscu wymienić 
wszystkie liczące się inicjatywy, dlatego też ograniczymy się do wskazania i krót‑
kiego omówienia działalności czterech wybranych organizacji o zasięgu ogólno‑
światowym� Są to następujące organizacje lub instytucje: Religie dla Pokoju (Reli-
gions for Peace), Światowa Rada Kościołów (The World Council of Churches), 
Inicjatywa Zjednoczonych Religii (United Religions Initiative) oraz Papieska Rada 
ds� Dialogu Międzyreligijnego (Pontificium Consilium pro Dialogo Inter Religiones)� 
Poniżej scharakteryzujemy pokrótce wspomniane organizacje�

5. pOlityczny wymiar kOnfliktów etnicznych, 
religijnych i etnOreligijnych

W swej istocie konflikty etniczne, religijne czy etnoreligijnej są konfliktami poli‑
tycznymi� W każdym z wyżej wymienionych i wcześniej opisanych konfliktów 
międzygrupowych przynajmniej jednej ze stron zależy bowiem na posiadaniu 
władzy lub przejęciu władzy pojmowanej w szerokich kategoriach� Celem strony 
konfliktu etnicznego może być podporządkowanie sobie pozostałych grup etnicz‑
nych poprzez rozbudowany system represji i nagród, mogą to być różne odmiany 
zbrodni etnicznej, takie jak: wysiedlenia, wypędzenia, przymusowa asymilacja, 
izolacja, wreszcie – fizyczna eksterminacja� Podobnie rzecz ma się w przypadku 
konfliktów religijnych, których celem jest nierzadko wprowadzenie do porządku 
prawnego państwa – prawa religijnego (współcześnie kazus szariatu) lub nawet 
ustanowienie teokracji (przykład Iranu od 1979 r�, Afganistanu w latach 1996–
2001)� Oczekiwanie, że konkretna religia jest w stanie i powinna dokonać zmiany 
politycznej – rekonstrukcji ładu politycznego, odbudowy państwa itd� jest w grun‑
cie rzeczy dość powszechne i ponadczasowe� Jakże znamienne w tym kontekście 
są słowa zawiedzionych uczniów Chrystusa zmierzających w dzień po zmartwych‑
wstaniu do Emaus: „A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić 
Izraela” (Łk� 13,21)� Ponadto konfliktom religijnym również towarzyszą wypędze‑
nia (vide: starowiercy), zmuszanie do zmiany wyznania, spychanie na margines 
życia społecznego, wreszcie – ludobójstwo�

Ponadto strony konfliktów etnicznych, religijnych i etnoreligijnych zazwyczaj 
bardzo chętnie sięgają po polityczne instrumenty walki, wprzęgając do realizacji 
swoich celów instytucje państwa (w tym armie, milicje itp� ugrupowania o charak‑
terze zbrojnym) tudzież sprzymierzając się z różnej maści separatystami� 
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O politycznym wymiarze omawianych konfliktów można mówić nie tylko 
w odniesieniu do celów, środków i metod prowadzonych walk� Polityczność jest 
bowiem w wielu przypadkach dość wyraźnie widoczna w aspekcie przyczyn 
konfliktu� Konflikty etniczne, religijne czy etnoreligijne pojawiają się bowiem 
w odpowiedzi na doświadczenie politycznej opresji ze strony nieakceptowanej 
władzy, dominacji, tudzież np� polityki asymilacji czy izolacji� Są one nierzadko 
odpowiedzią na konkretne działania podejmowane przez władze danego państwa�
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ethnic conflict, religious conflict, ethnoreligious conflict  
as political conflicts

in fRame of this article one made an attempt to answer a key question: in what sense we 
may talk about political dimension of ethnic, religious and ethnoreligious conficts? For this 
purpose author defines what should be understood under the terms: ethnic conflict, reli‑
gious conflict, and ethnoreligious conflict� Afterwards author answers for following ques‑
tions: in what relations relating to issue of conflicts are involved ethnicity and religion? 
What role is played (actually or potentially) by religion in ethnic conflicts� The main pur‑
pouse of this arcicle is to organize concepts and indication of the relations between ethnic‑
ity and religion, basing on assumption that we deal with specific political behavior�
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„Twój duch osiadł w Yasukuni
ale czasami wraca do domu

w snach Twojej matki”
Japońska piosenka1

hanna buczyńska-gaRewicz w książce Metafizyczne rozważania o czasie 
postawiła bardzo ważne pytania dotyczące przeszłości: „Czym jest przeszłość? Czy 
jest czasem na zawsze utraconym, czy też istnieje w jakiejś postaci, a jeśli tak, to 
w jaki sposób? A jeśli można ją odzyskać, to po co?”2� Postawienie takich pytań nie 
jest powodowane jedynie krytycznymi refleksjami nad metodologią badań spo‑
łecznych i humanistycznych, lecz czymś znacznie bardziej fundamentalnym� 
Wynika to przede wszystkim z tego, że jesteśmy w stanie wyróżnić w „strumieniu 
świadomości” naszego życia, to co już bezpowrotnie minęło� A jednocześnie czegoś, 
co jawi się nam jako istotna cześć nas samych, na której ukonstytuowana jest nasza 
tożsamość� Z tego też powodu postawienie pytania o przeszłość jest ściśle powią‑
zane z naszym conditio humana� Od tego bowiem zależy nasze człowieczeństwo, 
świadomość nas samych oraz zrozumienie naszego otoczenia� 

Platformą umożliwiającą ponowne „zaistnienie” przeszłości jest pamięć, dzięki 
której zyskujemy – dość złudny i niepewny w metodologicznym sensie – obraz 

* Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

1 Saburo Tsunoda, Yasukuni to chioken, cyt� za: J� Nelson, Social Memory as Ritual Practice: 
Commemorating Spirits of the Military Dead at Yasukuni Shinto Shrine, „The Journal of Asian Studies” 
2003, vol� 62, nr 2, s� 453�

2 H� Buczyńska‑Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze, 
Kraków 2003, s� 58�
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minionych wydarzeń� Wymownie wyraził to Johann W� Goethe: „Jeśli usiłujemy 
sobie przypomnieć, co nas spotkało w najwcześniejszej młodości, to zdarza się nam 
często, że mylimy własne poglądy i zdobyte doświadczenia z tym, cośmy zasłyszeli 
od innych3� Słowa Goethego zawierają niezwykle ważne znaczenie dla naszych 
rozważań, także z metodologicznego punku widzenia� Bowiem ukazują one nie‑
trwałość pamięci, a przede wszystkim to, że przeszłość może być dostępna dla nas 
tylko we fragmentach, z których dopiero składamy obraz tego co minęło� Dodać 
należy, że pamięć współistnieje z zapomnieniem, które także bierze udział w odzy‑
skiwaniu przeszłości powodując to, że nasza świadomość ukonstytuowana jest 
właśnie na fragmentarycznych wspomnieniach� Dlatego też – zarówno na poziomie 
indywidualnym, jak i społecznym – funkcjonują różnorodne protezy pamięci 
pomagające w utrzymywaniu przeświadczenia, że przeszłość jest stale przy nas 
obecna� Umożliwiają one wytworzenie w nas przekonania, że nasza tożsamość 
nierozerwalnie łączy przeszłość z teraźniejszością4� Paul Riceur analizując mity 
i symbole funkcjonujące we współczesnej kulturze dostrzegł, że żyjemy na ruinach 
sensów5, które wraz z upływającym czasem nabierają nowych znaczeń� Oznacza 
to, że w przeszłości zawarta jest nieograniczona możliwość w przybieraniu rozma‑
itych form, znaczeń, które w zależności od kontekstu wpływają na kształtowanie 
się definicji sytuacji oraz tożsamości jednostki lub zbiorowości� Podkreślić należy, 
że niekiedy proces ten dzieje się samoistnie, najczęściej na płaszczyźnie jednost‑
kowej� Natomiast na płaszczyźnie społecznej przeszłość zazwyczaj traktowana jest 
jako „formuła polityczna”6, wykorzystywana do wykreowania nowej tożsamości 
lub też reprodukowania zastanej�

Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów takich działań jest proces kreowa‑
nia i konsolidowania tożsamości narodowej, kiedy to przeszłość traktowana jest 
jako jedna z jej podstawowych determinant� Warunkuje ona bowiem określenie 
tradycji danej grupy opartej na wizji jej początków, przodkach i pozytywnych 
bohaterów oraz znaczących wydarzeń� Podkreślić należy, że tradycja jest kształto‑
wana w trakcie powstawania danego narodu, a nie dla niego zastana� Jak podkreśla 

3 J�W� Goethe, Z mojego życia. Zmyślenie i prawda, [w:] idem, Dzieła zebrane. Utwory prozą, t� 4, 
Warszawa 1956, s� 10�

4 Zaś owe protezy to nic innego, jak: osobiste lub rodzinne fotografie i pamiątki – na płaszczyźnie 
indywidualnej oraz – na płaszczyźnie społecznej – nazwy ulic, pomniki, nekropolie, muzea etc� Na 
ten temat patrz: M� Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009�

5 Patrz: P� Riceur, Symbolika zła, Warszawa 1986, s� 329 oraz W�J� Burszta, Życie jako forma badania. 
Przypadek Paula Ricoeura, s� 11 (maszynopis powielany)�

6 M� Żyromski, G� Mosca, Twórca socjologicznej teorii elit, Poznań 1996, s� 71�
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Eric Hobsbawm: „Historyczna przeszłość, w którą zostaje wpisana nowa tradycja, 
nie musi być długa: nie musi sięgać domniemanej, spowitej mgłą, otchłani dzie‑
jów”7� Oznacza to, że kreowanie tradycji nie opiera się tylko na wyszukiwaniu 
nawiązań do przeszłości, lecz często na kreowaniu zupełnie nowych treści, najczę‑
ściej zależnych od elit politycznych, które wspierają działania narodowotwórcze� 
Co więcej, w trakcie działań narodowotwórczych wskazać możemy nie tylko na 
proces „wynajdywania tradycji”8, lecz także kreowanie pozytywnego wizerunku 
elit politycznych, jako najbardziej związanych z ową tradycją� 

Znakomitą egzemplifikacją dla tak zarysowanego problemu jest przykład shin‑
toistycznego chram Yasukuni (jap� Yasukuni jinja9) w Japonii, który założony został 
właśnie w celu wspierania transformacji politycznej i związanego z nią procesu 
narodowotwórczego� Wybór tego miejsca powodowany jest także tym, że odgrywa 
ono niezwykle ważną rolę we współczesnej japońskiej polityce oraz w relacjach 
międzynarodowych pomiędzy Japonią a ościennymi krajami Azji Południowo‑
‑Wschodnej� Dotyczą one przede wszystkim modernizacji Japonii, utworzenia 
państwa narodowego oraz ustanowienia monarchii konstytucyjnej� Kontekst ten 
jest jedną z głównych przyczyn przypisania chramowi politycznego znaczenia 
i włączenie go w proces legitymizacji władzy cesarskiej oraz konsolidacji tożsamo‑
ści narodowej w Japonii� A w konsekwencji jest on jednym z ważniejszych symboli 
dominacji Japonii w regionie Azji Wschodniej w czasie II wojny światowej i cier‑
pień z nią związanych� Warto pamiętać, że w zachodnim dyskursie publicznym to 
właśnie Yasukuni – a nie np� poświęcony bogini Amaterasu chram w Ise (jap� Ise 
jingū) – jest najbardziej znane, zaś jego obecność w mediach stanowi przyczynę 
dla oceny stosunków międzynarodowych pomiędzy Japonią a krajami regionu, jak 
i odpowiedzialności za działania wojenne� Wypada także dodać, że od drugiej 
połowy XX w� chram cieszy się, najczęściej negatywną, popularnością wynikającą 
nie tyle z religijnych, lecz politycznych względów� A dokładnie z wizyt Yasukuni 
czołowych japońskich polityków i szybkich reakcji w azjatyckich mediach potę‑
piających japoński imperializm w czasie II wojny światowej10� Zrozumienie pro‑

7 E� Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, red� E� Hobs‑
bawm, T� Ranger, Kraków 2008, s� 10�

8 Pojęcie pochodzi od Erica Hobsbawma, na ten temat patrz: ibidem, s� 9–22�
9 Japońskie słowo jinja tłumaczone będzie jako chram lub sanktuarium� Celowo pominięte jest 

używane w literaturze polskiej słowo świątynia, które zarezerwowane jest dla buddyjskich budynków 
sakralnych (jap� tera)� 

10 Kontrowersje związane z chramem Yasukuni dotyczą wizyt czołowych japońskich polityków 
i tego, że pochowani tam są nie tylko polegli w walkach żołnierze, lecz także zbrodniarze wojenni 
klasy A� 
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blematyczności zogniskowanej w Yasukniu, czyli w miejscu przypisanym dla 
shintoistycznego kultu i jednocześnie związanego ze współczesną polityką wymaga 
opisania początków sanktuarium� Bowiem dopiero wtedy możliwym będzie 
dostrzeżenie, że kwestie religijne i polityczne nie wynikają z siebie bezpośrednio, 
lecz zostały na siebie nałożone� Oznacza to, że w przypadku Yasukuni mamy do 
czynienia z miejscem religijnym, związanym z kultem zmarłych, które zostały 
wykorzystane jako jedna z determinant tożsamości narodowej oraz legitymizacji 
władzy politycznej we współczesnej Japonii� 

1. yasukuni jinja i mit  
O narOdOwym pOświęceniu

Początki chramu Yasukuni związane są z 1862 r�, kiedy to liderzy sił rebelii zwrócili 
się do cesarza Komei (1831–1867) z prośbą o patronat nad rytuałami dla żołnierzy, 
którzy zginęli w walkach przeciwko shogunatowi Tokugawów11� Chram zbudowany 
został w 1869 r� w Kioto pod nazwą Shōkonsha12 („Chram przywoływania duchów”) 
i był jednym z wielu sanktuariów poświęconych poległym żołnierzom zwanych 
Shōkon‑jo („Sala przywołania duchów”)13� Warto dodać, że pierwotna nazwa 
chramu w znacznie większym stopniu przybliżała istotę i funkcje tego miejsca, 
związanego z religijnymi praktykami opieki nad duszami poległych w walkach, niż 
późniejsze Yasukuni („Chram Kraju Pokoju)� Pierwszy rytuał dla poległych żoł‑
nierzy (jap� irei-no sagi) odbył się w grudniu 1862 r� i sprawowany był wspólnie 
przez buddyjskiego i shintoistycznego kapłana14� Wynikało to z funkcjonującego 
wówczas synkretyzmu religijnego, który w stosunkowo niedługim czasie został, 
oficjalnie, zakończony na rzecz upolitycznionego shintō15� Zresztą dość szybko 
postępujące po sobie wydarzenia przekształcające politycznie i społecznie Japonię 
w nowoczesną monarchię konstytucyjną wymagały obecności mitów politycznych 

11 J� Nelson, Social Memory as Ritual Practice: Commemorating Spirits of the Military Dead at 
Yasukuni Shinto Shrine, „The Journal of Asian Studies” 2003, vpl� 62, nr 2, s� 446�

12 Po przeniesieniu z Kioto do Tokio nazwany został Tōkyō Shōkonsha�
13 Patrz: J� Nelson, Social Memory…, s� 446� W tym czasie zbudowano w Japonii 52 chramy 

w nowych prefekturach� Patrz: William D� Sturgeon, Japan’s Yasukuni Shrine: Place of Peace or Place 
of Conflict? Regional Politics of History and Memory in East Asia, Boca Raton 2006, s� 30�

14 J� Nelson, Social Memory…, s� 446�
15 Na temat politycznego znaczenia shinto patrz: M� Lisiecki, Nacjonalizm, polityka i religia. 

Przypadek shintoizmu państwowego w Cesarstwie Japońskim, „Przegląd Religioznawczy” 2008, nr 2 
(228), s� 45–59�
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i symboli mających legitymizować nową władzę i ustrój, które zostały wykreowane 
w oparciu o wybrane wątki shintoistyczne� Jednym z najbardziej wyraźnych i fun‑
damentalnych dla zbudowania hegemonii nowo powstającego rządu był mit 
„nowego początku” związany z objęciem władzy przez cesarza, jako tradycyjnego 
suwerena Japonii� Akt ten wzmocniony został takimi wydarzeniem, jak przenie‑
sienie stolicy z Kioto na Edo – miasta związanego z supremacją shogunatu Toku‑
gawów – i zmiana jego nazwy na Tokio� A następnie przeniesienie Shōkonsha do 
Tokio 4 lipca 1879 r� i przemianowanie na Yasukuni� Nowa nazwa chramu nadana 
została przez cesarza Meiji, w specjalnym oświadczeniu: 

„Z lojalnym i uczciwym sercem odeszliście, nie troszcząc się o własne domy 
i własne życie� Ufundowany na tych wielkich i bohaterskich czynach nasze Wielkie 
Cesarstwo jest rządzone jako kraj pokoju (yasukuni)� Dlatego zmieniamy nazwę 
(tego chramu) na Yasukuni jinja „Chram Kraju Pokoju” i czynimy go Cesarskim 
Chramem o Specjalnym Statusie (bekkaku-kanpeisha)� Ślubujemy czynić ofiarę 
z papieru i jedwabiu (mitegura), i z pochwalnymi gratulacjami� I od teraz po wsze 
czasy będziemy was czcić i podziwiać”16�

Owo cesarskie wystąpienie możemy, z dużą dozą prawdopodobieństwa, określić 
jako jedno z ważniejszych wydarzeń zapoczątkowujących proces kreowania toż‑
samości narodowej w Japonii� Bowiem odnosiło się ono nie tyle do samej instytu‑
cji cesarskiej, która stanowiła filar tożsamości narodowej, lecz przede wszystkim 
wyznaczenia „miejsca pamięci” i pozytywnie wartościowanych bohaterów� Proces 
ten jest dość typowy dla kreowania tożsamości narodowej i nie ogranicza się tylko 
do Japonii� Co więcej, przypisanie bohaterstwa poległym jest jednym z najbardziej 
częstych i skutecznych sposobów konsolidowania tożsamości narodowej� Wynika 
to przede wszystkim z tego – jak zaznacza Stefan Czarnowski – że ci wszyscy, 
którzy zginęli w walce jako bojownicy o jakąś wspólna sprawę, oraz ci wszyscy, 
których śmierć jest aktem poświęcenia, desygnowani są na bohaterów17� Z ową 
praktyką związane było zbudowanie chramu Shōkonsha i satelitarnych Shōkon‑jo, 
a także zastąpienie ich ogólnojapońskim Yasukuni� Nawiązywało to do praktyko‑
wanego już w Japonii pozytywnego charakteryzowania poległych wojowników 
(później żołnierzy), jako ucieleśniających najwyższy stopień poświęcenia za losy 
kraju i elit politycznych� Możemy to zresztą dostrzec w cytowanym wystąpieniu 

16 Cyt� za: K� Antoni, Yasukuni-jinja and Folk Religion. Teh Problem of Vengeful Spirits, „Asian 
Folklore Studies” 1988, nr 47, s� 124� 

17 S� Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk bohater narodowy Irlandii, 
t� IV, Warszawa 1956, s� 29�
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cesarza Meiji, gdzie słowo yasukuni zostało zapisane za pomocą innego znaku niż 
w nazwie chramu� Słowo to może być odczytywane także jako ankoku, co wskazuje 
na bezpośrednie nawiązanie do istniejącej od XIV w� buddyjskiej świątyni Ankoku 
(jap� Ankoku ji), zbudowanej na rzecz uczczenia dusz poległych wojowników, m�
in� w wojnie Genkō w latach 1331–1333 w okresie Kamakura (1192–1333)18� Dodać 
należy, że: walki te wpisane były próby przejęcia władzy politycznej przez cesarza 
Go‑Daigo (1318–1339) zwane Restauracją Kenmu (jap� Kenmu-no shinsei)� 

Uczynienie z Yasukuni ważnego miejsca dla reprodukowania „pamięci narodo‑
wej” możliwe było dzięki przeniesieniu z  lokalnych Shōkon‑jo ciał zmarłych 
i złożeniu ich w Yasukuni� W ten sposób chram stał się „implantem społecznym”19, 
czyli miejscem‑symbolem lojalności i poświęcenia dla Japonii, którą ucieleśniono 
w osobie cesarza20� Zaś dzięki cyklicznie odprawianym nad duchami poległych 
rytuałom społeczeństwo japońskie reprodukowało tożsamość narodową opartą na 
idei lojalności wobec cesarza� Możemy wręcz twierdzić, że zmarli unifikowali 
społeczeństwo japońskie w posiadaniu wizji wspólnego celu, jakim było utrzymy‑
wanie tożsamości narodowej, opartej na dumie i wizji poświęcenia samego siebie 
dla dobra wspólnoty� Warto także dodać, że przypadek kształtowania się świado‑
mości narodowej w Japonii jest na tyle szczególny, gdyż w dużej mierze opierał się 
na reprodukowaniu idei bohaterstwa opartego na lojalności cesarzowi� Proces ten 
wzmacniany był poprzez kreowanie bohaterów, którzy w przestrzeni społecznej 
funkcjonować mieli jako symbole nowego państwa i podporządkowania się władzy 
politycznej� Jednym z takich bohaterów był Kusanogi Masahige (1294–1336), 
średniowieczny wojownik, którego elity polityczne okresu Meiji stawiały za wzór 
do naśladowania lojalności i samo poświęcenia dla spraw cesarstwa21� Wybór 
Kusanogiego na bohatera narodowego podyktowany był przede wszystkim tym, 
że zasłużył się podczas restauracji Kemmu, która stanowiła wzorzec dla ideologów 
w nowożytnej Japonii� Pozytywny wizerunek Kusanogiego, jako wzorowego pod‑
danego cesarza został zresztą zinstytucjonalizowany w postaci chramu Minatogawa 
(jap� Minatogawa jinja) zbudowanego w Kobe w 1872 r� Co w znaczący sposób 
przyczyniało się do reprodukowania wizji nowego początku związanego z władzą 
cesarską� 

18 K� Antoni, Yasukuni-jinja…, s� 125�
19 Pojęcie wprowadzone przez M� Golkę (M� Golka, Pamięć społeczna…, s� 16�)�
20 J� Nelson, Social Memory…, s� 450�
21 J� Breen, Introduction: A Yasukuni Genealogy, [w:] Yasukuni, and War Dead, and the Struggle 

for Japan’s Past, red� J� Breen, New York 2008, s� 12�
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John Nelson w artykule Social Memory as Ritual Practice: Commemorating 
Spirits of the Military Dead at Yaskuni Shinto Shrine zwrócił uwagę na niezwykle 
ważny fakt pozwalający na dokładniejsze zrozumienie, iż chram ten pełnił niezwy‑
kle ważną rolę w kształtowaniu tożsamości świadomości narodowej wśród Japoń‑
czyków� A dotyczy on przybliżenia postaci jednego z najbardziej znaczących dla 
japońskiej armii – Masujiro Ōmury (1824–1869) i  jego związku z Yasukuni 
(wówczas nazywanej jeszcze Tōkyō Shōkonsha)� Jego znaczenie polegało na tym, 
że dokonał on wyboru miejsca na budowę chramu� Wybór padł na wzgórze Kudan, 
które w przeciwieństwie do preferowanego przez Kōina Kido (lub Takayoshi Kido, 
1833–1877) Ueno w Tokio, jako miejsca związanego z krwawymi walkami i pos‑
trzeganego jako „miejscem z pokutujących, nieszczęśliwych duchów” (jap� boken-no 
chi)22� Wzgórze to, jak podaje Nelson, miało po pierwsze symbolizować „nowego 
ducha kraju” (jap� chirei), a po drugie przyczynić się ono miało do zmniejszenia 
dystansu pomiędzy klasami społecznymi23� Decyzja ta wpisała się w szerszą prak‑
tykę zrównywania klas w celu wykreowaniu przeświadczenia o narodzie jako 
jedności� Możemy to dostrzec na przykładzie wojska, które w okresie Meiji zostało 
zmodernizowane poprzez wprowadzenie powszechnego poboru� Zaś samo Yasu‑
kuni stało się miejscem pochówku wszystkich żołnierzy, niezależnie od przynależ‑
ności do klanów, co w dużej mierze przyczyniło się do wzrostu świadomości 
Japończyków, iż wszyscy – niezależnie od stanów – konstytuują jeden wspólny 
naród� Co więcej, dzięki cyklicznie odprawianym w Yasukuni obrządkom, anga‑
żującym rodziny poległych do osobistej obecności w chramie lub samego przeko‑
nania, iż ich syn (bądź brat) leży wśród innych poległych i jest adorowany przez 
cesarza, kreowano poczucie wspólnoty� Wspólnoty, którą za Bendedictem Ander‑
sonem określić możemy jako „wspólnotę wyobrażoną”24, ufundowaną na wspólnie 
podzielanej idei obowiązku, samopoświęcenia i lojalności wobec cesarza� 

Reprodukowanie wizerunku Yasukuni jako „miejsca pamięci” możliwe było 
także dzięki wykreowaniu chramu jako popularnego miejsca w Tokio� W końcu 
XIX w� wśród mieszkańców stolicy funkcjonowało ono jako miejsce spotkań, zabaw 
czy pokazów walk sumo25� Warto jednak pamiętać, że wspólne celebrowanie festi‑
wali (jap� matsuri), spacery lub zabawy na terenie chramu nie były pozbawione 

22 J� Nelson, Social Memory…, s� 447� Kido Takayoshi był jednym z najważniejszych działaczy na 
rzecz modernizacji Japonii� 

23 Ibidem, s� 447�
24 Patrz: B� Anderson, Wspólnota wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się 

nacjonalizmu, Kraków 1997�
25 J� Breen, Introdiction…, s� 17 oraz J� Nelson, Social Memory…, s� 449�
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ideologicznego wymiaru, bowiem w tle widniały polityczne symbole, które przy‑
pomniały o lojalności wobec cesarza� Dodatkowo przez wspólne uczestniczenie 
w Yasukuni w rytuałach politycznie definiowanego shintō, legitymizowano władzę 
cesarską i przekonanie o wyjątkowości Japonii� 

2. yasukuni jinja jakO SymbOl  
lOjalnOści pOddanych

Wraz ze wzrostem politycznego znaczenia militarystów w Japonii chram Yaskuni 
wpisany został w przestrzeń publiczną jako ważne miejsce reprodukujące tożsa‑
mość narodową� W dużym stopniu polegało to na przypisaniu poległym żołnie‑
rzom statusu duchów (jap� kami) o narodowym znaczeniu, którzy poświęcili swoje 
życie dla chwały Wielkiego Cesarstwa Japonii (jap� Dai Nihon Teikoku)� Dlatego też 
z sanktuarium uczyniono symbol lojalności wobec cesarza (a pośrednio rządu 
Cesarstwa Japonii), rozumianej jako najwyższy przejaw dbania o dobro narodu� 
Propagowanie idei lojalności – co należy podkreślić – wpisywało się w military‑
styczny dyskurs elit politycznych w Japonii, które starały się wykorzystywać nowo 
kształtująca się świadomość narodową do legitymizacji własnych działań� Było to 
dostrzegalne już na początku XX w�, kiedy to rząd Japonii prowadził ekspansyjną 
politykę zagraniczną, wykorzystywano odwołania do obowiązku lojalności i wybra‑
nych wątków z shintoizmu w celu uzyskania akceptacji dla militarnych działań� 

Interesującym jest także to, że japońska propaganda prowojenna prowadzona 
była na dość szeroko zakrojoną skalę� Kierowana była nie tylko do żołnierzy 
i potencjalnych rekrutów, ale także do ich bliskich� Ideologom zależało przede 
wszystkim na legitymizacji działań zbrojnych, a po wtóre, na wyznaczeniu wspól‑
nego celu, np� do misji „zaprowadzenia ładu na świecie”26� Owe cele wynikały 
z rozpowszechnianej w XX w� idei kokutai („charakter narodowy”), która w tym 
czasie funkcjonowała w Japonii jako podstawa ideologii politycznej27� Propagowa‑
nie idei kokutai miało za zadanie utrzymywanie Japończyków w przeświadczeniu, 
iż razem tworzą jednorodną strukturę polityczną, religijną oraz kulturową� 
W takich ramach funkcjonował także chram Yasukuni, w którym cykliczne odpra‑
wiane obrządki reprodukowały ideę lojalności wobec cesarza i  narodu oraz 

26 Na ten temat patrz: M� Lisiecki, Kokutai-no hongi w japońskim dyskursie nacjonalistycznym, 
Toruń 2008, s� 172–1181�

27 Na temat idei kokutai patrz: ibidem, s� 12–22�
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wzmacniały wśród Japończyków poczucie dumy z uczestniczenia we wspólnym 
dziele� Należy podkreślić, iż w tym procesie nie uczestniczył cały chram, lecz jego 
część zwana „Sanktuarium chroniące duchy” (jap� Reijibo hōanden), w którym 
czczono kami uznawane za narodowe28� Aby dokładniej przybliżyć, iż chram fak‑
tycznie uczestniczyło w reprodukowaniu tożsamości narodowej warto przytoczyć 
słowa jednego z kapłanów z Yasukuni:

„Osoby, które straciły syna nie myślą o nim jako o oddzielonym i swoim wła‑
snym� Musisz zrozumieć, że ich syn stał się kami� Jeśli pogrążone w smutku rodziny 
zachowują się w niedbały i nieodpowiedni sposób wyrażają błędne uczucia zaży‑
łości z  chramem� Porównywanie ducha człowieka (jinrei) z boskim duchem 
(shinrei) pokazuje błędną orientację� Te duchy należą teraz do narodu (kokka)” 29� 

Oraz fragment listu młodego pilota‑samobójcy do rodziców:
„Dziękuję, moi rodzice, za dwadzieścia trzy lata, podczas których opiekowaliście 

się i inspirowaliście mnie� Mam nadzieję, że mój obecny uczynek wynagrodzi, choć 
w małym stopniu, to co zrobiliście dla mnie� Pomyślcie o mnie i wiedzcie, że wasz 
Isao umarł za nasz kraj� To jest moja ostatnia wola i niczego więcej nie pragnę� 
Powrócę jako duch, oczekując Waszej wizyty w chramie Yasukuni”30�

Przytoczone cytaty wyraźnie odzwierciedlają propagandową działalność Yasu‑
kuni, której skuteczność w dużym stopniu wynikała z uczynienia zeń miejsca 
o krajowym, a nie regionalnym znaczeniu� Co więcej, efektywność w popularyzo‑
waniu idei narodowościowych w ramach działań religijnych chramu możliwa była 
dzięki finansowaniu sanktuarium przez rząd japoński i funkcjonowaniu w struk‑
turach Ministerstwa Wojny (jap� Rikugunshō) i  Marynarki Wojennej (jap� 
Kaigunshō), a w późniejszym czasie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (jap� 
Naimushō)� W dużym stopniu zaważyło to na włączeniu Yasukuni w akcje propa‑
gandowe konsolidujące tożsamość narodową opartą na lojalność wobec cesarza 
(a pośrednio rządu japońskiego) oraz legitymizacje działań militarnych� 

Interesującym przykładem ukazującym polityczną działalność chramu Yasukuni 
było rozpowszechnianie fundamentalnej dla japońskiego społeczeństwa wartości 
etycznej, czyli lojalność (jap� chū)� Po transformacji ustrojowej w okresie Meiji tej 
konfucjańskiej wartości nadano polityczne znaczenie poprzez przypisanie cesa‑
rzowi statusu potomka bogów, „ojca narodu” oraz najważniejszego kapłana pań‑

28 Patrz: J� Nelson, Social Memory…, s� 451�
29 Shinobu Ōe, Yasukuni jinja, cyt� za: ibidem, s� 451–452�
30 The Last Notes of the Kamikaze Pilots and the Japanese View of Death and Afterlife, za: http://

byng�vsb�bc�ca/eyuen/yuen/social%20studies%2011%20block%20g/Hsueh‑Yi%20Lu/Death%20
class%20papers%20Kamikaze%20Pilots�htm, odczyt z dn� 15�08�2012�
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stwowego shintō (ja� kokka shintō), któremu Japończycy, jako poddani (jap� shinmin), 
winni są okazywanie najwyższego szacunku i oddania� Lojalność wraz z miłością 
synowską (jap� kōshin) – drugą, lecz mniej ważną wartością, składały się na ideę 
kokutai. Propagandowy charakter lojalności wyrażał się w tym, że w społeczeństwie 
japońskim funkcjonowała ona jako bushidō („droga samuraja”)� Postawa moralna, 
która wbrew podzielanych powszechnie zdaniom została wykreowana na początku 
XX w� w oparciu o Bukyō Shōgaku (Mała nauka o wierze wojowników) Yamagi Soko 
z XVII w� oraz XVIII‑wieczny zbiór myśli Jōchō Yamamoto Hagakure (Ukryte wśród 
liści)31� Reprodukowanie bushidō w ramach propagandowej działalności Yasukuni 
polegało na powiązaniu lojalności ze śmiercią� Wynikało to przede wszystkim 
z tego, że świadomość i zgoda na śmierć leżały u podstaw „drogi wojownika”� 
Możemy o tym przeczytać już w Hagakure: „Sens Drogi Samuraja odnalazłem 
w śmierci� Jeśli masz wybór czy żyć, czy umrzeć, pozostaje jedynie szybka śmierć� 
Nic więcej się nie liczy� Zaciśnij zęby i ruszaj przed siebie”32� Odniesienie tych myśli 
do słów wypowiedzianych przez kapłana z Yasukuni oraz listu pilota‑samobójcy 
czyni znacznie bardziej zrozumiałym, dlaczego śmierć można włączyć w proces 
konsolidacji świadomości narodowej� Okazuje się, że gotowość na śmierć nie jest 
tylko przejawem najwyższego oddania, lecz posiada ona znaczenie dla reszty 
społeczeństwa� Po pierwsze, takiego poświęcenia oczekuje, a po wtóre, na tym akcie 
buduje ono własną tożsamość� Zresztą wpisywanie zmarłych w proces konsolido‑
wania świadomości narodowej jest dość częstym przypadkiem, bowiem – jak 
zaznacza Jan Assmann – „wspominanie zmarłych jest w paradaygamtyczny sposób 
pamięcią, która tworzy wspólnotę”33� Jako przykłady możemy wskazać nie tylko na 
Yasukuni i satelitarne wobec niej Shōkon‑jo, lecz także europejskie nekropolie, jak: 
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, 
Friedhof Ohlsdorf w Hamburgu czy National Memorial Arboretum koło Lichfield 
w Wielkiej Brytanii� 

Pamiętać należy, że utworzenie nowoczesnej monarchii konstytucyjnej w Japo‑
nii powiązane było z proces kształtowania się tożsamości narodowej, którą budo‑
wano w oparciu o mity o boskim pochodzeniu cesarza i lojalności wobec niego� 
Wątki te z kolei składały się na ideę kokutai – ideologiczny fundament przedwo‑
jennej japońskiej polityki� Zaś związki pomiędzy ideą kokutai a Yasukuni możemy 

31 Yamaga Soko w Bukyō Shōgaku nie używał jeszcze pojęcia „bushidō” lecz „shidō”� 
32 Hagakure, [w:] Estetyka japońska. Estetyka życia i piękno umierania, t� 3, red� K� Wilkoszewska,  

Kraków 2005, s� 109�
33 Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach 

starożytnych, Warszawa 2008, s� 78�
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odnaleźć nie tylko w propagandowej działalności chramu, lecz także w dokumen‑
tach rządu Japonii� Najbardziej widoczne jest to w Kokutai-no hongi (Podstawowe 
zasady kokutai), jednym z najważniejszych rządowych dokumentów, jakie wydano 
w Japonii do 1945 r� W rozdziale „Miłość dla narod”, który uznać należy za typowy 
przykład kreowania pozytywnego wizerunku cesarza, jako potomka shintoistycz‑
nej bogini Amaterasu i jedynego prawowitego władcę Japonii oraz „ojca narodu”, 
możemy przeczytać, że: 

„Nieprzeliczone czyny cesarskie, które uczynił dla nas, takie jak ubóstwienie 
w chramie Yasukuni lojalnych poddanych, którzy poświęcili swoje życia za naród 
od czasów restauracji [restauracja Meiji – M�L�]� A także wychwalając ich chwa‑
lebne czyny bez względu na status lub pozycję oraz oddając swoje wielkie dostojne 
serce w darze w czasach klęski żywiołowej”34�

Strategia propagandowa zawarta w działalności Yasukuni oraz Kokutai-no hongi 
polegała na wytworzeniu wśród społeczeństwa japońskiego przeświadczenia 
o znaczeniu cesarza dla utrzymywania tożsamości narodowej� Zaś lojalność wobec 
niego, przedstawianej w formie „drogi samuraja”, rozumiano jako przejaw typowo 
tradycyjnej postawy moralnej, niezbędnej dla wyrażenia zaangażowania w pod‑
trzymywanie tożsamości narodowej� Co więcej, przypisanie Yasukuni statusu 
symbolu lojalności poddanych, którzy realizując założenia zawarte w kokutai miało 
za zadanie legitymizować polityczną działalność militarystów, jako predestynowa‑
nych do ochrony Japonii przez oraz realizowania „dziejowej misji narodu”� A co, 
jak możemy się domyśleć, zostało – na poziomie ideologicznym – uczynione 
poprzez upolitycznienie konfucjańskiej etyki i połączenie jej wybranymi aspektami 
z shintō�

Uwaga ta jest na tyle istotna, gdyż w pierwszej połowie XX w� Japonia zaanga‑
żowana w ekspansywną politykę zagraniczną na kontynencie azjatyckim wymagała 
zmiany sensów starych symboli, najczęściej tych wykreowanych dla potrzeb 
transformacji Meiji� Dlatego też, w zależności od sytuacji politycznej i działalności 
elit politycznych, możemy mówić o ewoluowaniu sensów, które przypisywano 
Yasukuni� Chodziło głównie o to, aby chram propagował przyłączenie się do akcji 
militarnych, a nie, jak miało to miejsce w okresie Meiji, do kultywowania pamięci 
o poległych w walkach z shogunatem� Możemy wręcz twierdzić, że o ile Yasukuni 
w okresie Meiji służyć miała legitymizacji polityki nowego rządu i władzy politycz‑
nej cesarza, o tyle w pierwszej połowie XX w� militarystom� Skuteczność akcji 

34 Kokutai No Hongi, Cardinal Principles of the National Entity of Japan, Newtom‑Massachusetts 
1974, s� 77–78�
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propagandowych realizowanych w ramach chramu wynikała przede wszystkim 
z uczynienia zeń chwalebnego miejsca pochówku dla poległych za ucieleśniającego 
Japonię cesarza35� Warto dodać, że akcje te opierały się na pewnej subtelności 
będącej konsekwencją przeżycia utraty bliskich i formom radzenia sobie z tym 
emocjami� I to właśnie powodowało, jak twierdzi Marian Golka, że pamięć, którą 
podtrzymują cmentarze, wydaje się bardziej autentyczna, bo też autentyczne są 
motywacje do ich odwiedzania – szczególnie, gdy odwiedza się tak groby bliskich36� 
Dlatego też mówić możemy o nowym typie bohaterów narodowych, z którymi 
identyfikować się miały przede wszystkim ich rodziny, które z kolei tworzyły 
„wyobrażoną wspólnotę” dzięki wspólnym emocjom� Reprodukując tym samym 
postawę lojalności wobec cesarza (a pośrednio militarystów), jako wyraz dbania 
o pomyślność Japonii� 

na zakOńczenie

Premier Japonii Jun’ichiro Kokizumi (2001–2006) podczas odwiedzin Yasukuni 
w 2001 r� wygłosił dość wymowne przemówienie� Wyraził w nim dumę i przywią‑
zanie do kształtowanej od okresu Meiji lojalności wobec władzy politycznej 
i dbania o naród� Mianowicie:

„Kiedy stoję przed duszami ludzi, którzy wierzyli w przyszłość swojego kraju 
i polegli w walce w tak trudnym czasie, myślę, jak pokój i rozwój dzisiejszej Japonii 
jest budowany na ich drogocennej ofierze i chcę odnowić coroczne ślubowanie 
o pokój”37�

Jednakże symbole dotyczące wojny niejednokrotnie przypominają o agresji 
i wzmacniają resentymenty38� Co w dużej mierze utrudnia dokonanie poprawnej 
ocenić roli i znaczenie chramu we współczesnej Japonii� Pojawia się on bowiem 
w dyskursie publicznym w Azji jako symbol agresji Japonii oraz nierozliczenia się 

35 J�Nelson, Social Memory…, s� 450�
36 M� Golka, Pamięć społeczna…, s� 87� 
37 Koizumi shushō danwa of 13 August 2001, „Asahi shinbun” 1 January 2001, za: Tetsuya Taka‑

hashi, National politics of the Yasukuni Shrine, [w:] Nationalism in Japan, red� Naoko Shimazu, Ro‑
utledge, New York 2006, s� 156�

38 Resentyment rozumiany za Maxem Schelerem jako: „utrwalony w naszej psychice powtarzający 
się nawrót przeżywania określonej reakcji emocjonalnej, wymierzonej przeciwko innemu człowie‑
kowi, dzięki czemu emocja ta się pogłębia i wykraczając coraz bardziej poza sferę ekspresji i działań 
danej osoby przenika do samego jądra jej osobowości� (…) jest to emocja ujemna, tj� że kryje w sobie 
odruch wrogości”, za: M� Scheler, Resentymnet a moralność, Warszawa 1997, s� 29�
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z przeszłością� Oznacza to także to, że chram nabrał nowego znaczenia, nieograni‑
czonego już tylko i wyłącznie do społeczeństwa japońskiego� 

Ów nowy sens chramu dotyczy także tego, że przestał on pełnić rolę konsolido‑
wania tożsamości narodowej opartej na lojalności i samopoświęceniu, lecz powrotu 
do tego, co oznaczał on na początku transformacji w okresie Meiji� A dokładnie, 
do legitymizacji polityki rządu japońskiego opartej na dość dobrze znanych i czy‑
telnych w tym społeczeństwie natywistycznych symbolach i mitach politycznych� 
Sytuacja ta powoduje, że Yasukuni stanowi niezwykle interesujący obiekt dla badań 
politologicznych i religioznawczych, które przyczynić się mogą do ukazania w jaki 
sposób we współczesnej Japonii reprodukowana jest tożsamość narodowa oraz 
jakie miejsce pełni w nich sam chram�
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nation, loyalty and death. political and religious meaning  
of yasukini jinja in japan

this papeR is an attempt of a political and religious interpretation of one of the most 
known shinto shrine in contemporary Japan� For clarity of analysis the essay is divided into 
two parts� The first is connected with the problem of political status of Yasukuni jinja in 
modern Japan� The significance of this part is analysis of process of creating a national 
identity in Japan based on political myth, kokutai (national character) idea and imperial 
heros as well� The second part includes the analysis of the significance of Yasukuni to 
create the attitude of obedience of Japanese subjects for national matters� Therefore, the 
shrine was made a symbol of loyalty to the emperor (and indirectly the government of the 
Empire of Japan), understood as the highest manifestation of caring for the welfare of the 
nation�
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celem aRtykułu jest 1) identyfikacja argumentów religijnych pojawiających 
się we współczesnej debacie biopolitycznej dotyczącej tzw� human enhancement, 
czyli doskonalenia człowieka; 2) krytyka głównych argumentów w  zakresie, 
w jakim wysuwane są one przez bioluddystów� Autorzy weryfikowali będą tezę 
mówiącą, że 1) argumenty religijne przywoływane są w rzeczonym sporze biopo‑
litycznym przez obie jego strony, 2) jednak w zasadniczych punktach sporu jedynie 
bioluddyści opierają się na argumentach religijnych oraz że 3) mimo tego faktu, 
argumenty te nie uzasadniają bioluddystycznych konkluzji, które w zamiarze miały 
wspierać� Pod pojęciem argumentu religijnego będzie tu rozumiane zarówno 
powoływanie się na racje explicite religijne (na przykład argument tzw� zabawy 
w Boga1), jak i na racje implicite religijne (jak choćby tzw� argument wdzięczności 
za to, co zostało nam dane) – gdzie w obu przypadkach argumentacja polega na 
odniesieniu się do jakiegoś czynnika, który przekracza/transcenduje człowieka, 
jego rozum i możliwości naturalistycznego wyjaśniania rzeczywistości� Mówiąc 
natomiast o współczesnej debacie biopolitycznej, ma się na myśli jeden z najważ‑
niejszych sporów i podziałów ideologicznych w dwudziestym pierwszym wieku 
występujący pomiędzy tzw� transhumanistami lub bioliberałami (Julian Savulescu, 
James Hughes, John Harris, Allen Buchanan, Gregory Stock, Nick Bostrom, Dan 
W� Brock, Norman Daniels, Daniel Wikler, Anders Sandberg etc�), czyli zwolenni‑
kami wykorzystywania efektów rewolucji biotechnologicznej do redefinicji rudy‑

1 Zob� C�S�W� Crysdale, Playing God? Moral Agency in an Emergent World, „Journal of the Society 
of Christian Ethics” 2003, vol� 23, nr 2, s� 243–259; R� Dworkin, Playing God: Genes, Clones and Luck, 
[w:] R� Dworkin, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Cambridge 2000, s� 443; 
R� Chadwick, Playing God, „Bioethics News” 1990, vol� 9, nr 4, s� 43�
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mentarnych instytucji politycznych, a bioluddystami lub biokonserwatystami 
(Leon Kass, Michael Sandel, George Annas, Robert George, John Finnis, Francis 
Fukuyama etc�), czyli przeciwnikami dalszego (nieskrępowanego) rozwoju bio‑
technologii i politycznej aplikacji jej rezultatów�

1. religijny wymiar wSpółczeSnegO SpOru 
biOpOlitycznegO

Cechą charakterystyczną dwudziestopierwszowiecznej debaty biopolitycznej wokół 
doskonalenia człowieka jest wykorzystywanie w niej, przez obie strony sporu, 
argumentacji religijnej odwołującej się do Boga, stworzenia, darów i talentów, 
wiecznej nieśmiertelności, świętości życia czy grzechu pychy� Zaczynając od trans‑
humanistów zauważyć należy, że trudno o bardziej religijny tytuł dla książki 
poświęconej historii transhumanizmu i bioluddycznej opozycji niż Wniebowstą-
pienie; trudno o dalej idącą fuzję dyskursu biopolitycznego i religijnego niż pisanie 
o oczekiwaniu i nadziei na „biowniebowzięcie”, jak czyni to w swej pracy pod 
tytułem Rapture: A Raucous Tour of Cloning, Transhumanism, and the New Era of 
Immortality Brian Alexander, jeden z głównych zwolenników transhumanizmu� 
Z kolei zdaniem Williama A� Haseltina, założyciela korporacji biofarmaceutycznej 
Human Genom Sciences i biologa współpracującego z takimi naukowcami, jak 
odkrywcy podwójnej helisy DNA Francis Crick i James Watson, czy specjalista 
badań nad rakiem i tzw� dysydent AIDS Peter Duesberg, rewolucja biotechnolo‑
giczna stwarza możliwość „trassubstancjacji przyszłości” i osiągnięcia „praktycznej 
nieśmiertelności”2� Natomiast Gregory Stock mówiąc o Human Genom Project 
i projektowaniu ludzi, przywołuje takie metafory, jak „święty Graal biologii czło‑
wieka” czy rozszyfrowywanie „kodu kodów” i „czytanie z księgi życia”3� Z kolei 
James Hughes analizując historię transhumanizmu zwraca uwagę na fakt, że 
zwłaszcza w libertariańskim odłamie tego nurtu ideologicznego wyraźnie widoczny 
jest religijny sposób myślenia, który wyraża na różne sposoby ideę „technownie‑
bowstąpienia” (TechnoRapture). Aby przywołać tylko kilka przykładów z  ich 
wielkiego zbioru, Max O’Connor, przywódca obozu tzw� ekstropistów, który dla 
celów politycznych przyjął nazwisko Max More, wykładając w założonym przez 

2 B� Alexander, Rapture: A Raucous Tour of Cloning, Transhumanism, and the New Era of Immor-
tality, New York 2003, s� 10�

3 G� Stock, Redesigning Humans: Choosing Our Genes, Changing Our Future, New York 2002, s� 4�
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niego piśmie „Extropy” zasady ruchu ekstropistów, mówi o „bezgranicznej ekspan‑
sji”, która zmierza do osiągnięcia „nieograniczonego czasu życia” i o „transcendo‑
waniu naturalnych ograniczeń narzucanych przez nasze dziedzictwo biologiczne”� 
Robert Heinlein w swej książce Moon Is a Harsh Mistress przywołuje ideę „rewo‑
lucji antychrysta”, która nastąpi dzięki rozwojowi technologicznemu� Idea ta zda‑
niem Maxa More’a jest „klasycznie religijnym, chrześcijańskim w swym stylu 
pojęciem końca świata, które tak głęboko przemawia do ludzi Zachodu”4� Na tym 
tle uwagi Petera Singera o „upadku tradycyjnej etyki świętości życia ludzkiego”5 są 
niezwykle subtelnym i oczywiście metaforycznym muśnięciem słownika apoka‑
liptycznego�

Z kolei po stronie bioluddystów dyskurs religijny przyjmuje postać argumenta‑
cyjną sensu stricto i wykorzystywany jest nie po to, aby uwypuklić doniosłość 
rewolucji biotechnologicznej, jak ma to miejsce w przypadku obozu trashumani‑
stów, ale po to, aby wskazać, iż dalszy nieskrępowany postęp naukowo‑technolo‑
giczny oraz jego polityczna implementacja są niedopuszczalne z różnych względów 
i należy im zapobiec� Najbardziej znanym przypadkiem wykorzystywania argu‑
mentacji religijnej w debacie biopolitycznej jest posługiwanie się argumentem tzw� 
zabawy w Boga� „Możemy wysunąć wniosek, że w sytuacji, kiedy ludzie niepokoją 
się wykorzystywaniem najnowszych odkryć naukowych i technologicznych oraz 
wyrażają ten niepokój za pomocą argumentu »zabawy w Boga« wtedy mają na 
myśli to, że aplikacje najnowszych osiągnięć nauki ucieleśniają nieuzasadnione 
przekonanie o słuszności naszej wiedzy, mocy i cnoty, wykraczające dalece poza 
to, co sensownie może być przypisane człowiekowi”6� Tak więc na przykład Leon 
Kass ostrzega, że klonowanie jest „zabawą w bycie Bogiem”7� Michael Sandel mówi 
o „otwartości na to, o co nie prosiliśmy” [openness to the unbidden], „cnocie 
wdzięczności za to, co dane” [vitue of gratitude for the given], „prometejskich 
aspiracjach, aby zmieniać naturę”, „popędzie ku panowaniu nad losem” [drive to 
mastery]8� Nie omieszkuje też sięgnąć po główny argument „zabawy w Boga” oraz 

4 J� Hughes, Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human 
Future, Cambridge 2004, s� 166, 171, 173�

5 P� Singer, Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics, Oxford–New York 
2008, s� 4–5�

6 C�A�J� Coady, Playing God, [w:] Human Enhancement, red� N� Bostrom, J� Savulescu, New York 
2009, s� 165�

7 L� Kass, The Wisdom of Repugnance, „The New Republic” 1997, vol� 216, nr 22, s� 17�
8 M� Sandel, The Case Against Perfection, Cambridge–Londyn 2007, s� 26, 92–93, 27, 99–100�
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„grzechu pychy”9� Z kolei Francis Fukuyama odnosi się do niedefiniowalnego 
czynnika X, który przekraczając możliwości poznawcze naturalnego rozumu, 
w sposób quasi‑metafizyczny definiuje człowieczeństwo� Pisze też o zaprowadzeniu 
raju na ziemi odwołując się do wizji nowego wspaniałego świata opisanej po raz 
pierwszy przez Aldousa Huxleya�

Nie ulega wątpliwości, że w debacie pomiędzy transhumanistami a bioluddy‑
stami odwołania do argumentacji religijnej są na porządku dziennym – niektóre 
przykłady wykorzystywania dyskursu religijnego, te najważniejsze, wskazaliśmy 
powyżej, do reszty podaliśmy odniesienia do literatury źródłowej i sekundarnej� 
Należy jednak zauważyć, że sposób użycia retoryki religijnej w rzeczonym sporze 
różni się w zależności od tego, która ze stron stosuje takie odwołania� W przypadku 
transhumanistów mamy do czynienia z czymś, co można określić mianem argu‑
mentacji sensu largo – gdzie argumentem jest każdy zabieg prowadzący do prze‑
konania słuchacza, także ta część klasycznie rozumianej retoryki, jaką jest elocutio, 
czyli ozdobne posługiwanie się językiem10� De facto tylko w tym ostatnim wymia‑
rze pojawia się wśród transhumanistów dyskurs religijny� Stąd też kontrargumen‑
tacja przeciw tego typu „mowie kwiecistej” byłaby błędem przesunięcia kategorial‑
nego – czczym przedsięwzięciem� Inaczej wygląda sytuacja w  przypadku 
bioluddystów, dla których dyskurs religijny jest często esencją prezentowanego 
stanowiska� W tym wypadku możemy mówić o religijnej argumentacji sensu stricto 
– gdzie argument rozumiany jest jako przynależny do dialektyki, czyli sztuki 
prowadzenia sporów, mierzenia się z kontrargumentami i wskazywania racji� Ten 
status argumentacji religijnej w ramach obozu bioluddystów uzasadnia poddanie 
go badaniu pod kątem wewnętrznej spójności lub zgodności z doświadczeniem� 
W dalszej części artykułu dokonamy takiej analizy głównych bioluddystycznych 
argumentów religijnych, skupiając się na koncepcjach Michaela Sandela oraz 
Francisa Fukuyamy�

9 Idem, Mastery and Hubris in Judaism: What’s Wrong with Playing God?, [w:] idem, Public Phi-
losophy. Essays on Morality in Politics, Londyn 2005, s� 196�

10 Ch� Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, tłum� M� Chomicz, Warszawa 2004, 
s� 15�
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2. krytyka religijnegO wymiaru argumentacji 
michaela Sandela

W przemilczanym w debacie wokół doskonalenia człowieka artykule Michaela 
Sandela Mastery and Hubris in Judaism. What’s Wrong with Playing God? autor 
wyjaśnia związek argumentacji zaprezentowanej w swej głównej książce na temat 
doskonalenia The Case Against Perfection z ideą Boga� Zauważa, że w debacie 
dotyczącej implementacji najnowszych osiągnięć biotechnologii intuicję moralną, 
mówiącą że powinniśmy się powstrzymać przed tak daleko idącymi ingerencjami 
w organizm człowieka, najlepiej wyraża idea „człowieka bawiącego się w Boga”� 
„Przez określenie to wyraża się sugestię, że pewne interwencje w naturę reprezen‑
tują rodzaj »pychy«, popęd do panowania, który przekracza granice słusznie 
wyznaczonej aktywności człowieka […] skłania nas ono do rozważenia właściwej 
relacji istot ludzkich z Bogiem i naturą� Kieruje nas ono w stronę antropologii 
religijnej […] Jeśli jest coś złego w klonowaniu ludzi, aby osiągnąć nieśmiertelność 
lub zmodyfikować genetycznie nasze dzieci tak, aby lepiej realizowały nasze ambi‑
cje i pragnienia, wówczas grzech tych czynów nie polega na desakralizacji natury, 
lecz na deifikacji nas samych”11� 

Zasadniczą część argumentacji przeciw doskonaleniu człowieka (argument 
z pychy, argument z wdzięczności etc�), którą prezentuje Sandel, należy przeto 
interpretować jako czerpiącą z religijnej idei relacji stworzenia i Stwórcy, którą to 
relację z kolei autor The Case Against Perfection rozumie zgodnie z teologią juda‑
istyczną prezentowaną przez takich rabinów, jak przede wszystkim David Hartman� 
Stąd też na przykład wynika akcent kładziony przez Sandela na deifikację czło‑
wieka, podczas gdy radykalne interwencje biotechnologiczne mogłyby być równie 
dobrze interpretowane w kategoriach desakralizacji natury – wedle sposobu 
argumentacji obecnego zwłaszcza w ramach lewicowego bioluddyzmu, którego 
najsłynniejszym reprezentantem jest Jeremy Rifkin� Przyjęcie takiej a nie innej 
wykładni impulsów rządzących przedsięwzięciem biotechnologicznym jest wyni‑
kiem konkretnej doktryny religijnej, do czego zresztą sam Sandel się przyznaje� 
Z punktu widzenia akceptowanego przez Sandela judaizmu Hartmana istnieją trzy 
talmudyczne idee źródłowe tłumaczące, na czym polega błąd deifikacji� Jest to 1) 
idea ludzkiej skończoności; 2) idea szabasu; oraz 3) idea idolatrii� 

Idea skończoności wyraża myśl, że doświadczenie religijne pozwala właściwie 
oddać ograniczoność i niedoskonałość świata; można ją wyinterpretować z biblij‑

11 M� Sandel, Mastery and Hubris in Judaism…, s� 201�
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nej wizji Przymierza na Górze Synaj, które nie obiecuje ani mesjanistycznego 
zbawienia, ani nieśmiertelności duszy, ani zmartwychwstania ciał – jej treścią jest 
skończoność ludzka� Idea szabasu wyraża konieczność powściągnięcia naszego 
pędu do panowania nad warunkami życia i potrzebę czczenia Boga jako Stwórcy 
i Pana naszego losu� Jest to porzucenie na jeden dzień panowania i kontroli nad 
światem, którą człowiek realizuje w pozostałe dni tygodnia� Idea idolatrii stanowi 
zaś odniesienie do podstawy Dekalogu, czyli potępienia grzechu czczenia „bogów 
cudzych”, którymi współcześnie są – zdaniem Sandela – biotechnologia i stwarzane 
przez nią obietnice wyleczenia chorób, poprawy naszych genów czy ulepszenia 
naszych dzieci12� Po raz kolejny widać więc, że charakter argumentacji Sandela 
przeciw doskonaleniu ludzi ma nie tylko charakter religijny, ale i konkretnie 
judaistyczny� Na gruncie religii chrześcijańskiej przynajmniej pierwsza przesłanka 
nie znalazłaby uzasadnienia – można sądzić, że wizja nowego wspaniałego świata 
jest pod względem struktury myślenia zgodna z chrześcijańskim sposobem kon‑
ceptualizacji rzeczywistości, na co zwracał już uwagę choćby Eric Voegelin; 
chrześcijaństwo promuje dążenie do nieśmiertelności jako cel życia ludzkiego, 
katolicyzm zaś mówi wprost o zmartwychwstaniu naszych ciał� Ostatecznie można 
sensownie argumentować, że sama idea stworzenia nie oznacza jeszcze koniecz‑
ności odrzucenia jako grzesznych czy niemoralnych ambicji inżynierii genetycznej� 
Równie dobrze można by bowiem interpretować ideę stworzenia jako nakładającą 
na człowieka obowiązek doskonalenia świata i siebie – byłaby to koncepcja koope‑
racji w stworzeniu, gdzie Stwórca czyniąc świat niedoskonałym oraz wyposażając 
człowieka w intelekt, zaprosił go niejako do partycypacji w akcie kreacji� Przyjęcie 
przez Sandela pierwszej możliwości potwierdza tylko partykularnie judaistyczne 
inspiracje jego myśli�

Wszystkie trzy idee Hartmanowskiego judaizmu zostają, rzecz jasna, odrzucone 
przez wejście współczesnej kultury na drogę doskonalenia ludzi� W słynnym 
cytacie z The Case Against Perfection Sandel wyraża tę myśl następująco: „Jest coś 
pociągającego, nawet odurzającego w wizji wolności ludzkiej nieograniczonej przez 
to, co dane� Możliwe nawet, że ta czarująca wizja odegrała rolę w powołaniu ery 
genetycznej do życia […] Można postrzegać inżynierię genetyczną jako ostateczny 
wyraz naszej decyzji, aby widzieć siebie jako dosiadających ziemię, jako panów 
naszej natury� Jednak ta wizja wolności jest błędna� Stwarza ona niebezpieczeństwo 
zatracenia wszelkiej wdzięczności wobec daru życia oraz pozostawia nas samych 

12 Ibidem, s� 205–210�
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z naszą własną wolą jako jedynym przedmiotem godnym podziwu”13� Wniosek dla 
interpretacji myśli Sandela płynie z tego taki, że argumenty używane przez ame‑
rykańskiego filozofa mogą wydawać się sensowne tylko w ramach partykularnego 
paradygmatu religijnego, konkretnie judaistycznego oraz że poza tym paradygma‑
tem tracą one swą siłę� Świadczy o tym także dyskusja, jaką Hartman prowadził ze 
swym nauczycielem, rabinem Josephem Soloveitchikiem, który „przypisywał 
istotom ludzkim prawie nieograniczoną dziedzinę użycia ich sił� Dla Soloveitchika 
stworzenie człowieka na podobieństwo Boga oznacza, że ludzie posiadają boską 
legitymację do partycypacji w akcie stworzenia”14� Argumentacja Sandela na 
gruncie judaistycznego paradygmatu Soloveitchika byłaby nie tylko absurdalna 
i nieprzekonująca, ale i perwersyjna� 

Trudno więc zgodzić się z twierdzeniem Sandela, że jego argumentacja może 
być przekonująca także z laickiego punktu widzenia� Jak pisze on w The Case 
Against Perfection, „argumentuję, że uznanie daru życia może wynikać zarówno ze 
źródeł religijnych, jak i laickich”15� Należałoby zadać pytanie, z jakiego laickiego 
punktu widzenia? Sensowna odpowiedź musiałaby wskazywać na taką rozległą 
laicką doktrynę moralną, której struktura jest tożsama ze strukturą tych doktryn 
religijnych, na gruncie których mówienie o grzechu pychy, popędzie do panowania 
i wdzięczności za to, co dane, byłoby uzasadnione� Stąd argumentacja Sandela może 
być przekonująca tylko dla tych, którzy podzielają pewien paradygmat antropolo‑
giczny wyposażony w określoną siatkę pojęciową, w którym odniesienie do tego, 
co nas przekracza jest sensownym sposobem komunikowania norm postępowania� 
Argumentacja ta nie może być jednak w żadnej mierze wiążąca powszechnie, jak 
chciałby tego Sandel� Jak zauważa Allen Buchanan, „niektórzy pisarze twierdzą, że 
pogoń za doskonaleniem ujawnia w charakterze człowieka deficyt cnoty wdzięcz‑
ności za to, co dane; wygłaszają jednak to twierdzenie bez elementarnej nawet 
świadomości faktu, że, ściśle rzecz biorąc, mówienie o wdzięczności za to, co zostało 
nam podarowane [gratitude – przyp� Ł�D�, Ł�P�] ma sens tylko wtedy, gdy istnieje 
osoba, która ten dar nam dała, i to konkretnie, dała intencjonalnie� Mimo to pisa‑
rze ci sądzą, że argument z wdzięczności za to, co dane, nie opiera się na założeniu, 
że ów dar jest darem od Boga […] jednak osoba, która czułaby wdzięczność wobec 
ewolucji, wprawiłaby nas w pewne zakłopotanie”16�

13 Idem, The Case Against…, s� 99� 
14 Idem Mastery and Hubris in Judaism…, s� 203�
15 Idem, The Case Against Perfection, …, s� 93�
16 A� Buchanan, Beyond Humanity? The Ethics of Biomedical Enhancement, Oxford 2011, s� 3�
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Poza paradygmatem judaistycznym argumentacja Sandela zaczyna plątać się 
w ewidentne sprzeczności� Losy ludzkości są serią wysiłków zmierzających do 
ograniczenia domeny tego, co dane� Rewolucja agrarna i przemysłowa, czytanie 
i pisanie, medycyna i prawo, komputery i kanalizacja, urządzenia sanitarne i budow‑
nictwo to tylko niektóre spośród osiągnięć na drodze doskonalenia i braku szacunku 
dla tego, co dane� Jak zauważa John Harris, „istnieje substancjalny problem z nada‑
niem sensu idei tego, co dane, ponieważ większa część historii ludzkości koncentro‑
wała się na próbach udoskonalenia tego, co dane”17� Aby móc bronić swej koncepcji 
tego, co dane, Sandel musiałby przedstawić jakieś przekonujące rozróżnienie między 
„moralnie słusznym tym, co dane” a „moralnie niesłusznym tym, co dane” lub 
wskazać istotną moralnie różnicę między biotechnologicznym a „tradycyjnym” 
doskonaleniem ludzi� Co ciekawe, Sandel odrzuca wszelkie tego typu rozróżnienia� 
Twierdzi, że to nie użyta technika, ale pragnienie panowania, które przenika ludzkie 
dążenie do doskonałości, czyni tego typu wysiłki moralnie niedopuszczalnymi18� To 
stawia go w bardzo kłopotliwej sytuacji� Jeśli nie widzi on różnicy między tzw� dosko‑
naleniem high-tech a doskonaleniem low-tech, to na jakiej podstawie może potępiać 
studenta prawa zażywającego przed egzaminem Concertę, a zezwalać na czytanie 
książek? Obie „techniki” są przecież sposobami na doskonalenie danych człowiekowi 
możliwości mózgu, co potwierdzają zarówno badania nad lekami na koncentrację, 
jak i nad wpływem czytania na rozwój nowych połączeń pomiędzy neuronami 
w mózgu� Parafrazując Allena Buchanana19 można stwierdzić, że Sandel spóźnił się 
ze swym potępieniem doskonalenia przynajmniej o kilka tysiącleci historii ludzkości�

Oczywistą słabością argumentu z tego, co dane jest fakt, iż wikła się on także – 
w zależności od tego, z której strony na niego spojrzymy – w szereg innych proble‑
mów� W zbiorze rzeczy, które są nam dane lub tych, o które nie prosiliśmy, jest dość 
pokaźna grupa zdarzeń, których raczej byśmy sobie nie życzyli, jak na przykład 
ciężkie choroby, śmierć bliskich, nasza własna, nieszczęśliwa miłość i tym podobne 
„dary”� Sama okoliczność bycia danym nie powoduje jeszcze, że wdzięczność jest 
właściwą reakcją na tę okoliczność� Osoba, która byłby wdzięczna dlatego, że jej 
dziecko zachorowało na raka lub zostało sparaliżowane w wyniku wypadku komu‑
nikacyjnego, albo która nie podejmuje edukacji, aby nie ingerować w to, co dane, 
nie jest – możemy chyba zaryzykować ten wniosek – typowym przypadkiem 
Sandelowskiego herosa moralnego, którego należałoby podziwiać� Innymi słowy, 

17 J� Harris, Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People, Princeton 2007, s� 110�
18 M� Sandel, The Case Against Perfection…, s� 29–44�
19 A� Buchanan, Beyond Humanity?…, s� 79�
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musi istnieć jakieś inne kryterium pozwalające rozróżnić te dary, za które powinno 
się być wdzięcznym od tych, w których przypadku wdzięczność jest, mówiąc 
eufemistycznie, nieuzasadniona� To zaś oznacza, że religijny argument z tego, co 
dane przeciwko doskonaleniu ludzi w ogóle nie spełnia swej funkcji i niczego nie 
wnosi do debaty� Bycie danym nie czyni określonego zdarzenia godnym pożądania, 
ponieważ część rzeczy danych jest godna pożądania, a część wymaga zmiany 
i odrzucenia – o tym, czy pewien stan rzeczy jest pożądany czy nie, decyduje jakieś 
inne kryterium, niezależne od faktu bycia lub niebycia danym� 

Religijną argumentację Sandela dotyczącą doskonalenia człowieka można więc 
streścić w następujący sposób: 1) doskonalenie człowieka jest moralnie niedopusz‑
czalne, ponieważ jest wyrazem takich wad charakteru i nagannych ambicji, jak 
pragnienie panowania nad warunkami naszego życia, pycha polegająca na widze‑
niu nas samych jako jedynych panów swojego losu, prometejskie marzenie mody‑
fikacji naszej natury; 2) pragnienie panowania, pycha oraz prometejska ambicja są 
z kolei uważane za wady charakteru i dyspozycje moralnie naganne, ponieważ są 
błędnym rozpoznaniem faktu, że nasze życie ma w dużej części charakter daru; 
3) właściwą reakcją moralną na fakt życia jako daru jest „otwartość na to, o co nie 
prosiliśmy” lub „wdzięczność za to, co zostało nam dane”� Miałkość tej argumen‑
tacji wynika zaś z dwóch przyczyn: 1) fakt, że coś zostało nam dane, nie czyni 
jeszcze tego godnym wdzięczności czy akceptacji, ponieważ wśród rzeczy, które 
zostały nam dane, są takie, które postrzegamy jako zło i które słusznie chcemy 
wyeliminować z naszego życia� Musi więc istnieć inne – niż Sandelowska kategoria 
tego, co dane – kryterium oceny tego, które rodzaje doskonalenia człowieka są 
moralnie dopuszczalne, a które nie; 2) pojęcia pragnienia panowania, pychy, pro‑
metejskich ambicji, wdzięczności za to, co dane etc� uzyskują siłę argumentacyjną 
tylko w ramach partykularnego paradygmatu religijnego, takiego jak Hartmanow‑
ski judaizm, zaś poza tego typu kolektywem myślowym w ogóle trudno nadać im 
jakikolwiek sens i moc argumentacyjną� 

Rację ma więc Ronald Dworkin twierdząc, że argument zabawy w Boga wskazuje 
na to, że dana czynność jest po prostu uważana za złą samą w sobie, całkowicie 
niezależnie od racjonalnej argumentacji – na przykład w kategoriach konsekwen‑
cjonalistycznych – która mogłaby być przedstawiona na rzecz tej tezy lub przeciw 
niej� Trudno w związku z tym powiedzieć, co tak naprawdę znaczy zarzut zabawy 
w Boga poza tym, że czynność, która podpada pod tę kategorię uważana jest przez 
pewnych ludzi za złą bez względu na wszystko20� Jak zauważa John Harris, jest to 

20 R� Dworkin, Playing God: Genes…, s� 443�
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argument „albo przesądny, albo błędny, a zazwyczaj i taki, i taki� Gdyby było coś 
złego w ingerowaniu w naturę, nie moglibyśmy, między innymi, praktykować 
medycyny� Ludzie w sposób naturalny zapadają na choroby, są atakowani przez 
bakterie, pasożyty, wirusy, dostają raka i w sposób całkowicie naturalny przedwcze‑
śnie umierają� Medycyna może być scharakteryzowana jako „kompleksowy wysiłek 
odwrócenia naturalnego biegu rzeczy”� Istnieje oczywiście szeroko rozpowszech‑
niony i tak samo bezgranicznie irracjonalny szacunek dla tego, co naturalne� Klęski 
głodu, powodzie, susze, huragany – wszystkie te rzeczy są całkowicie naturalne 
i jednocześnie katastroficzne w skutkach� Możemy słusznie i racjonalnie cenić to, 
co naturalne tylko wtedy, gdy jest to dla nas dobre� Ale sam fakt bycia naturalnym 
jest z moralnego punktu widzenia indyferentny21”�  

3. krytyka religijnegO wymiaru argumentacji 
franciSa fukuyamy

Zasadnicza część teorii społecznej Francisa Fukuyamy opiera się na trzech połą‑
czonych ogniwach: biologii, polityce oraz religii� Archetypem polityczności jest 
według amerykańskiego myśliciela naturalne zachowanie kooperatywne: dobór 
krewniaczy i altruizm odwzajemniony� Występowanie obu tych czynników jest 
możliwe do zaobserwowania u różnych gatunków zwierząt� Jak wskazuje autor 
Historii ładu politycznego: „Biologia daje nam podstawowe elementy rozwoju 
politycznego� Natura ludzka w różnych społeczeństwach pozostaje w znacznej 
mierze niezmienna� Olbrzymia rozmaitość form politycznych, obserwowana 
zarówno obecnie, jak w toku dziejów, wynika przede wszystkim z rozmaitości 
zamieszkiwanych przez istoty ludzkie środowisk fizycznych”22� Ogniwa, o których 
była mowa powyżej, nie są połączone liniowo, lecz raczej splecione każde z każdym� 
Oznacza to, że biologii – płaszczyzny wspólnej dla ludzi i zwierząt – nie można 
traktować jako w pełni determinującej rzeczywistość społeczną� Czy zatem polityka 
– kolejne ogniwo teorii społecznej – jest dziedziną wspólną człowiekowi i innym 
gatunkom? Fukuyama odpowiada twierdząco, na co wskazuje tytuł jednego z pod‑
rozdziałów Historii ładu politycznego: Polityka szympansów i jej związek z rozwojem 
politycznym� Sednem polityki jest tutaj główna sprężyna władzy, czyli „walka 
o uznanie”, która również ma korzenie biologiczne� Stąd przysługuje ona zarówno 

21 J� Harris, Enhancements Are a Moral Obligation, [w:] Human Enhancement…, s� 134�
22  F� Fukuyama, Historia ładu politycznego, Poznań 2012, s� 63�
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ludziom, jak i na przykład szympansom, jednakże: „uznanie u ludzi różni się od 
uznania u naczelnych z powodu większej złożoności poznawczej ludzi� U szym‑
pansów samiec alfa pragnie uznania jedynie dla siebie; człowiek może pragnąć 
uznania dla abstrakcji, takiej jak bóg, flaga albo miejsce święte”23� W tym miejscu 
dochodzimy do trzeciego ogniwa, jakim jest religia� To właśnie wierzenia oraz 
podobne „produkty mentalności” odróżniają człowieka od innych gatunków stwo‑
rzeń� Fukuyama, wyrażając expressis verbis twierdzenia o charakterze religijnym, 
traktuje płaszczyznę religijną czysto instrumentalnie� W teorii politycznej Fukuyamy 
religia pełni określoną funkcję: „Religia jest jednym z dwóch głównych źródeł 
powiększenia się kręgu zaufania […] Porządek polityczny oparty na, dajmy na to, 
serbskiej tożsamości etnicznej lub autorytecie Dwunastu Immamów nigdy nie 
wykroczy poza granice pewnego zakątka Bałkanów lub Środkowego Wschodu 
i zapewne nigdy nie stanie się wiążącym pryncypium dla dużych, zróżnicowanych, 
dynamicznych i kompleksowych społeczeństw nowoczesnych, jak na przykład te, 
które tworzą państwa należące do grupy G‑7”24� Religia w początkowych etapach 
rozwoju politycznego ludzkości pełniła funkcją fundamentu hierarchii� Tym właśnie 
odróżniali się ludzie od małp, że hierarchia we wspólnocie odznaczającej się religij‑
nością oparta była na specyficznym podziale władzy� Przemoc nie była tutaj jedyną 
instancją, bo wódz danej grupy, otoczony nimbem kultu, posiadał kompetencje do 
angażowania pozaziemskich mocy dla spraw politycznych� Fukuyama jako przykład 
podaje przywoływanie duchów przodków: „Moje poczucie wstydu będzie zapewne 
znacznie silniejsze, jeśli wierzę, że obserwuje mnie zmarły przodek, który przenika 
moje prawdziwe motywy lepiej niż ktokolwiek z żyjących krewnych”25�

Biologia, jako element wyjściowy; polityka, jako element zespalający i religia, 
jako element dopełniający tworzą według Fukuyamy podstawę dla kategorii natury 
ludzkiej� „Natura ludzka jest sumą zachowań oraz cech typowych dla gatunku 
ludzkiego, wynikających z czynników genetycznych, nie zaś środowiskowych”26 – 
jest zatem pewną kategorią niepodlegającą zmianie� Na tak sformułowanym fun‑
damencie osadzona jest godność ludzka� W celu objaśnienia związku natury 
ludzkiej z godnością Francis Fukuyama wprowadza pojęcia czynnika X, które 
formułuje następująco: „Żądanie równego uznania wskazuje, że kiedy odsuniemy 
na bok wszystkie akcydentalne cechy człowieka, pozostanie nam pewna esencja 

23 Ibidem, s� 59�
24 F� Fukuyama, Human Nature and the Reconstitution of Social Order, „The Atlantic Monthly” 

1999, vol� 283, nr 5, s� 80� 
25 Idem, Historia ładu…, s� 54�
26 Idem, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004, s� 174�
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człowieczeństwa, warta pewnego minimalnego szacunku – nazwijmy ją czynni‑
kiem X […] Jeżeli chodzi jednak o politykę, musimy w równym stopniu szanować 
wszystkich ludzi, ze względu na posiadanie przez nich czynnika X� Można ugoto‑
wać, zjeść, torturować, zniewolić czy przetworzyć ciało jakiegokolwiek stworzenia 
nie posiadającego czynnika X, lecz jeżeli zrobi się to z istotą ludzką, jest się winnym 
»zbrodni przeciw ludzkości«”27� Zanim argument w postaci czynnika X zostanie 
poddany analizie, zauważyć należy, iż Fukuyama dużą wagę przywiązuje do emo‑
tywnego wymiaru życia ludzkiego� Wskazuje, iż takie praktyki, jak karmienie 
piersią nie są efektem namysłu, racjonalnego dociekania, lecz wynikają z więzi 
emocjonalnej matki z dzieckiem� To emocje wytwarzają hormony odpowiedzialne 
za laktację28� Przykład ten ma być dowodem na to, iż przestrzeganie pewnych reguł 
społecznych, stosowanie pewnych praktyk wynika nie tyle z racjonalnych rozwa‑
żań, co z głęboko zakorzenionych emocji� W celu unaocznienia tego poglądu autor 
odwołuje się do eksperymentu myślowego autorstwa Roberta J� McSchea29, którego 
treść relacjonuje następująco: „Na bezludnej wyspie spotykamy dwie istoty� Oby‑
dwie mają przysługujące ludziom zdolności umysłowe, potrafią więc prowadzić 
rozmowę� Jedna z nich ma postać lwa, lecz dysponuje ludzkimi emocjami, druga 
zaś wygląda jak człowiek, lecz emocjonalnie podobna jest do lwa� Z którą z nich 
czulibyśmy się lepiej, z którą łatwiej byśmy się zaprzyjaźnili lub czuli moralne 
powinowactwo? Odpowiedź, jak sugeruje to wiele książek dla dzieci, w których 
występują sympatyczne gadające lwy, brzmi: z postacią o wyglądzie lwa, ponieważ 
typowe dla naszego gatunku emocje są ważniejszym elementem naszego człowie‑
czeństwa niż rozum czy wygląd fizyczny”30� Eksperyment powyższy zakłada, iż to 
lew, dysponujący ludzkimi emocjami jest posiadaczem czynnika X� Krytyczna 
analiza argumentu czynnika X, osadzonego w kontekście powyższego ekspery‑
mentu myślowego ujawnia jego słabość, co wykazujemy poniżej�

Oparcie kryterium człowieczeństwa na kategorii gatunku ludzkiego określane 
jest jako tzw� speciesism31 (gatunkizm)� Alternatywą dla tego podejścia jest person-
hood theory, wedle której godność związana jest z kategorią osoby, pojmowanej 

27  Ibidem, s� 198�
28  Idem, Historia ładu…, s� 56�
29  R� J� McSchea, Morality and Human Nature: A New Route to Ethical Theory, Philadephia 1990, 

s� 77�
30  F�  Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji…, s� 223�
31  Termin ukuty w 1970 r� przez psychologa Rycharda Rydera; w Oxford Dictionary definiowany 

jako: „dyskryminacja lub wyzysk gatunków zwierzęcych, oparty na przekonaniu o wyższości gatunku 
ludzkiego”�



96 Łukasz Dominiak, Łukasz Perlikowski

jako byt samoświadomy oraz posiadający zdolność odczuwania� Według tej teorii 
osoba nie musi być człowiekiem i nie każdy człowiek jest osobą� Najsłynniejszym 
przedstawicielem tego stanowiska jest Peter Singer� 

Mając na uwadze tak zarysowane spektrum problemu należy wyróżnić możliwe 
tropy analizy� Na początku rozważmy trop ontologiczny dotyczący genetycznego 
charakteru godności (I)� Pierwsza możliwość to założenie, że posiadanie kodu DNA 
właściwego gatunkowi ludzkiemu jest warunkiem koniecznym dysponowania 
czynnikiem X (Ia)� W tym przypadku godność przysługiwałaby stworzeniu o postaci 
człowieka, a usposobieniu lwa (ciało i intelekt uwarunkowane są bowiem genetycz‑
nie)� Jednak osoba na wyspie nie rozpoznała tego stworzenia jako posiadającego 
czynnik X; stworzenie rozpoznane jako nosiciel czynnika X, to lew z ludzkimi 
emocjami, a więc postać, która nie może posiadać tylko i wyłącznie ludzkiego DNA� 
Wniosek: ludzkie DNA nie jest warunkiem koniecznym posiadania czynnika X� 
Druga możliwość to założenie, że posiadanie kodu DNA właściwego gatunkowi 
ludzkiemu nie jest warunkiem koniecznym występowania czynnika X (Ib)� W tym 
natomiast przypadku, jest to antygatunkizm na mocy samego założenia� Wniosek 
ogólny: eksperyment myślowy McShea wykorzystany przez Fukuyamę jako argu‑
ment przeciw antygatunkizmowi prowadzi w każdym wypadku do antygatunkizmu, 
czyli wspiera stanowisko, które miał krytykować� Rozwiązanie uzyskane w przy‑
padku założenia Ib  oznacza na przykład, że jeden procent, jaki różni DNA szym‑
pansa od DNA człowieka nie gra żadnej roli� Wynikałoby z tego, iż choć szympans 
nie należy do gatunku ludzkiego, to nie można go „ugotować, zjeść, torturować, 
zniewolić czy przetworzyć”, nie popełniając przy ty zbrodni przeciw ludzkości� 

Drugi trop w analizie krytycznej argumentu czynnika X ma charakter epistemo‑
logiczny i zasadza się na założeniu o intersubiektywnym charakterze tegoż czynnika 
(II)� Korzystając z eksperymentu myślowego Roberta J� McShea należy postawić 
pytanie: w jaki sposób dochodzi do rozpoznania czynnika X u innych stworzeń? 
Odpowiedź udzielona przez Fukuyamę brzmi: to stworzenia wyposażone w czyn-
nik X mogą rozpoznać inne stworzenia posiadające ten czynnik� Założenie, że 
przybysz, który na wyspie rozpoznał u lwa czynnik X, implikuje konieczność 
wcześniejszego rozpoznania czynnika X u tegoż przybysza (IIa)� Oznacza to, że 
każdy rozpoznający musiał zostać wcześniej rozpoznany jako posiadacz czynnika X 
przez innego posiadacza czynnika X, który z kolei musiał zostać rozpoznany przez 
jeszcze innego posiadacza czynnika X itd�, co określić należy, jako błąd reductio ad 
infinitum� 

Kolejna wątpliwość wynika ze słabości testu intersubiektywnego w kontekście 
determinizmu kulturowego (IIb)� Przykładem na niewłaściwe rozpoznanie czyn-
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nika X u ludzi są takie wydarzenia, jak Holocaust, segregacja rasowa czy niewol‑
nictwo� Określone sytuacje, tudzież konteksty, jak na przykład wpływ tłumu na akty 
postrzegania dokonywane przez jednostkę mają kluczowe znaczenie w rozpozna‑
waniu człowieczeństwa u obcych� Fakty opisane przez nauki historyczne i antro‑
pologiczne nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że kontekst kulturowy ma 
przynajmniej częściowo determinujący wpływ na posługiwanie się takimi katego‑
riami, jak człowieczeństwo czy godność ludzka�

Kolejna płaszczyzna analizy związana jest z perspektywą teorii ewolucji (III)� 
Wiąże się ona z pytaniem o moment w rozwoju gatunku ludzkiego, w którym 
pojawił się czynnik X, ponieważ, jeśli przyjąć, iż istniał on od zawsze (IIIa) to 
przysługiwać powinien również naczelnym jako pochodzącym od tego samego 
przodka, co ludzie, co z kolei koliduje z założeniem Fukuyamy o konieczności 
występowania bazy genetycznej jako niezbędnej dla posiadania czynnika X� Jeżeli 
natomiast pojawił się on w określonym momencie historii ewolucji gatunku (IIIb), 
to nie współgra to z tezą Francisa Fukuyamy, iż: „Ludzka skłonność do życia spo‑
łecznego nie jest nabytkiem historycznym ani kulturowym, ale czymś głęboko 
zakorzenionym w naturze człowieka”32� Oznacza to, że choć autor uznaje teorie 
ewolucyjną za wiążącą, to mimo tego i tak wysuwa twierdzenia o charakterze quasi‑
‑teologicznym, zawierające implicite treści związane z ingerencją istoty ponadna‑
turalnej, która namaściła człowieka, obdarzyła go wyjątkowymi umiejętnościami 
oraz kompetencjami – krócej rzecz ujmując – zaprogramowała naturę ludzką�

Inna perspektywa krytyki polega na analizie zasady łączenia kategorii natury 
ludzkiej z kategorią godności, czy też szerzej – wartości kultywowanych przez 
gatunek ludzki� Autor Końca człowieka zauważa, iż z niektórymi aspektami rewo‑
lucji biotechnologicznej mamy już do czynienia w praktyce, a są nimi: większa 
wiedza o skutkach działania genów, neurofarmakologia oraz przedłużenie życia� 
Inne natomiast wiązać należy z przyszłością, jednakże to właśnie one są najbardziej 
kontrowersyjne� Największe zagrożenie Fukuyama upatruje w inżynierii genetycz‑
nej – „[…] będzie ona [inżynieria genetyczna – przyp� Ł�D�, Ł�P�] bez wątpienia 
najbardziej brzemiennym w skutki z wszystkich przyszłych osiągnięć biotechno‑
logii� Będzie tak, ponieważ natura ludzka jest fundamentem naszego pojęcia 
sprawiedliwości, moralności oraz godziwego życia, tak więc wszystkie one ulegną 
zmianie, jeżeli technika ta stanie się powszechna”33� Donrich Willam Jordaan 
wyróżnia dwie przesłanki towarzyszące koncepcjom Fukuyamy, które należy w tym 

32  F� Fukuyama, Historia ładu…, s� 51�
33  F� Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji…, s� 117� 
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kontekście podnieść� Pierwsza z nich mówi, iż natura ludzka jest bazą dla specjal‑
nych wartości, jak np� godność� Druga natomiast opiera się na założeniu, że stoso‑
wanie alternatywnych technologii reproduktywnych zmieni naturę ludzką, a co za 
tym idzie, przeformułuje wartości lub prowadzi do ich degeneracji� Jordaaan 
wysuwa następujące obiekcje pod adresem tak sformułowanej tezy: definicja natury 
ludzkiej jest niejasna i nie ma oparcia w rzeczywistości (I); związek między naturą 
ludzką a wartościami jest nieuzasadniony (II); przyjęcie tezy pierwszej (o związku 
natury ludzkiej z wartościami) nie implikuje, że manipulacje genetyczne muszą 
oznaczać szkody wyrządzoną godności ludzkiej (III); zaakceptowanie drugiej 
przesłanki nie pociąga za sobą wniosku, że nowe technologie reprodukcyjne 
powinny zostać ograniczone tylko do celów terapeutycznych (IV)34� Zgodnie z tezą 
początkową, argumenty Fukuyamy nie uzasadniają jego konkluzji� Kategoria natury 
ludzkiej jest konglomeratem wielu elementów, co sprawia, że jej istota jest niemoż‑
liwa do wyeksplikowania; pozwala to przypuszczać, iż takowa nie istnieje� Ponadto, 
przyjęcie założenia o łączności natury ludzkiej z godnością i światem wartości nie 
implikuje twierdzenia, że modyfikacja elementów natury ludzkiej spowodować 
może drastyczne zmiany w dziedzinie wartości� Kwestia dynamizmu natury ludz‑
kiej związana jest z kolei z tzw� argumentem brave new world�

Nowy wspaniały świat to antyutopia napisana przez Aldousa Huxleya w latach 
trzydziestych XX w� Jej treść zasadza się na wizji świata przyszłości, w którym 
ludzkość uporała się z problemami niedostatku i cierpienia; celem działań organów 
koordynujących funkcjonowanie społeczeństwa jest zmniejszenie do minimum 
okresu dzielącego pojawienie się pragnienia od jego zaspokojenia� Dzieci rodzą się 
w tzw� butlach; ich rozwój jest odpowiednio parametryzowany oraz projektowany� 
Kontakty seksualne opierają się na zasadach zbliżonych do promiskuityzmu; sfera 
płciowa została odizolowana od sfery reprodukcji� Powszechne uczucie szczęścia 
zapewniane jest przez substancję o charakterze narkotyku, która nosi nazwę soma� 
Argument brave new world nie opiera się na fabule tej książki, lecz na samej wizji 
świata, który mimo obecności wszelkich udogodnień, wzbudza podejrzenia� Nowy, 
wspaniały świat jest światem bez religii� I to jest właśnie przedmiotem zastrzeżeń 
większości głosów krytycznych� 

Francis Fukuyama wskazuje na dwie antyutopie prorocze dla XX i XXI w� 
Z jednej strony jest to Rok 1984 George’a Orwella, z drugiej natomiast Nowy 
wspaniały świat Aldousa Huxleya� Ta pierwsza dotyczy problemu informatyzacji, 

34  D�W� Jordaan, Antipromethean Fallacies: A Critique of Fukuyama’s Bioethics, „Biotechnology 
Law Report” 2009, vol� 28, nr 5, s� 577�
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druga zaś kwestii rozwoju biotechnologii� Autor antyutopii biotechnologicznej 
ustanowiony jest przez Fukuyamę patronem jego dzieła, co wyraża w słowach: 
„Celem tej książki (Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej 
– przyp� Ł�D�, Ł�P�) jest poparcie tezy Huxleya, że największa groźba współczesnej 
biotechnologii wynika z faktu, iż może ona zmienić naturę ludzką i w związku 
z tym przenieść nas w »poczłowieczy« etap historii”35� Podobnie jak Huxley, oma‑
wiany autor również uznaje, iż: „Wspólnie z religią definiuje ona (natura ludzka 
– przyp� autorzy) nasze podstawowe wartości� Natura ludzka kształtuje i ogranicza 
wszelkie rodzaje ustrojów politycznych, tak więc technika zdolna nas zmienić, 
może mieć złowrogie konsekwencje zarówno dla demokracji liberalnej, jak i dla 
samej istoty polityki”36�

Tak sformułowany argument może być rozpatrywany zarówno jako argumen‑
tacja sensu stricto, jak i sensu largo� W tym miejscu przyjrzymy się strukturze 
argumentu w sensie ścisłym, a nie potencjałowi argumentacyjnemu lub wartości 
perswazyjnej� Po pierwsze, przedstawione zostaną wątpliwości zgłoszone przez Lee 
Silvera, dotyczące słuszności wniosków Huxleya� Po drugie, dokonana zostanie 
analiza metody formułowania argumentu� Po trzecie, podany w wątpliwość zosta‑
nie związek między założeniami, a proponowanymi wnioskami płynącymi z argu‑
mentu brave new world� 

Polityczny ustrój Nowego wspaniałego świata scharakteryzować można jako 
totalitaryzm – do kompetencji aparatu państwowego należy butlowanie embrionów, 
dystrybucja somy etc� Jak natomiast zauważa Silver: „Wprawdzie Huxley dość 
trafnie przewidział postęp nauk biologicznych, mylił się jednak, twierdząc, że 
kontrolę nad rozmnażaniem może przejąć państwo� Tu podstawową rolę odgrywają 
jednostki i ich pragnienie płodzenia podobnego do siebie potomstwa […] Właśnie 
jednostki, nie zaś państwo, przejmą kontrolę nad metodami reprogenetyki� Jed‑
nostki będą posługiwać się tymi metodami nie tylko po to, by spłodzić potomstwo, 
ale także po to, by zapewnić mu zdrowie, szczęście i sukcesy życiowe”37� Omawiając 
natomiast kwestie klonowania, przenosi on swą krytykę na poziom bardziej zasad‑
niczy – pyta o ewentualny cel takich działań� W związku z tym stawia pytanie: 
„A jeżeli spełni się naukowe proroctwo Huxleya, co będzie z jego proroctwem 
politycznym? Czy rządy państw przejmą kontrolę nad klonowaniem?”38� W odpo‑

35  F� Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji…, s� 20�
36  Ibidem, s� 20�
37  L� Silver, Raj poprawiony. Nowy wspaniały świat?,  Warszawa 2002, s� 22�
38  Ibidem, s� 115�
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wiedzi wskazuje na wiele rozmaitych czynników� Pierwszym z nich jest konieczność 
zaangażowania społeczeństwa, zwłaszcza kobiet, które miałyby udostępniać swe 
macice do donoszenia ciąży� Pytanie o celowość takich działań wiąże się z kwestią 
ich opłacalności� Tak rozbudowany, wyposażony w rozmaite narzędzia kontroli 
rząd, mógłby użyć innych, bardziej skutecznych środków do osiągania wyznaczo‑
nych przez siebie celów, niż tworzenie klonów� Jeśli zatem klonowanie w wymiarze 
państwowym jest obawą nieuzasadnioną, to co z płaszczyzną prywatną? Na 
przykład, co z grupami fanatyków działającymi na rzecz klonowania ludzi� Jak 
wskazuje Silver: „Nie sądzę, by społeczeństwo mogło przeszkodzić maniakom 
takim jak Asahara w klonowaniu samych siebie� Ale czy to ma jakieś znaczenie? 
Nie wydaje się możliwe, aby grupa takich sklonowanych dzieci mogła po 20 latach 
wywrzeć jakiś wpływ na społeczeństwo, a w każdym razie wpływ ten nie byłby 
większy niż wpływ dzieci spłodzonych metodami konwencjonalnymi”39� Dlaczego 
zatem autor wizji nowego wspaniałego świata nie bierze pod uwagę tych czynników? 
Otóż, odpowiedź na to pytanie wiąże się z punktem drugim analizy argumentu 
brave new world, mianowicie metody jego wykoncypowania� Metoda jest całkowi‑
cie aprioryczna� Świat opisywany przez Huxleya zwyczajnie powstał w pewnym 
momencie dziejów, jednakże droga do opisywanego stanu jest nieodgadniona� We 
wnioskowaniu tym brak przesłanki – „Będzie tak, jeśli y”, przy czym y stanowić 
może dowolną treść� Antyutopie, podobnie jak utopie, z samego założenia są oparte 
na wnioskowaniu a priori� Ta konkluzja natomiast wskazuje na trzeci punkt, czyli 
łączność między założeniami a wnioskami� Nawet jeśli rozwój biotechnologiczny 
ma charakter rewolucyjny, to polityczna aplikacja osiągnięć tejże dziedziny przy‑
brać może jedynie charakter ewolucyjny� Stąd wniosek, że argument brave new 
world jest niespójny wewnętrznie, gdyż nie przedstawia uzasadnienia dla związku 
między zmianą w wymiarze biotechnologicznym a konkretnymi rozwiązaniami 
politycznymi oraz zmianami w sferze aksjologicznej�

Należy również stwierdzić, iż koncepcja nowego wspaniałego świata jest w isto‑
cie zakamuflowanym argumentem hybris, który polega na zakazie przekraczania 
granicy sfery sacrum, ze względu na grzech pychy – co wiąże się z judeo‑chrześci‑
jańską tradycją religijną, lecz jest również obecne w innych kultach i wierzeniach, 
jak na przykład w micie o Prometeuszu� Lee Silver, opisując różne interpretacje 
siedziby prawdziwego ja, wskazuje, iż w tym wymiarze DNA jest analogią duszy 
ludzkiej� „Postrzeganie DNA jako siedziby ludzkiego ja jest wynikiem logicznej 
interpretacji wiedzy biologicznej� W rozumowaniu tym tkwi jednak błąd – ten sam, 

39  Ibidem, s� 116�
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który omawialiśmy na początku tej książki – polegający na niemożności rozdzie‑
lenia dwóch różnych pojęć, dwóch znaczeń słowa życie: życia na poziomie jednej 
żywej komórki i życia jako świadomego istnienia”40� Wydaje się, iż głównym 
mankamentem argumentacji Fukuyamy jest w związku z tym błąd pars pro toto� 
Ingerencje w biologiczny wymiar życia uznaje on za tożsame z ingerencjami w życie 
jako całość – jako egzystencję ludzką�

4. pOdSumOwanie

W artykule dokonaliśmy identyfikacji argumentów religijnych używanych w deba‑
cie biopolitycznej� Wskazaliśmy na dwa rodzaje argumentacji – sensu largo, charak‑
teryzującej się dominacją elementu elokucji oraz sensu stricto, o charakterze dialek‑
tycznym – wykorzystywanej przez odpowiednio, transhumanistów i bioluddystów� 
Wykazaliśmy na przykładzie koncepcji Michaela Sandela oraz Francisa Fukuyamy, 
że w obszarze głównych argumentów implicite i explicite religijnych, którymi posłu‑
gują się bioluddyści, ten sposób rozumowania nie wspiera konkluzji, których 
w zamiarze miał dowodzić� Tezę postawioną na początku artykułu należy naszym 
zdaniem uznać za wstępnie potwierdzoną� Zakres objętościowy prezentowanych 
racji na rzecz wysuniętej tezy, podyktowany wymogami stawianymi doniesieniu 
o formule artykułu, pozostawia otwartą możliwość dalszej argumentacji i badań 
w kierunku weryfikacji zaprezentowanej tu linii rozumowania� Zakres merytoryczny 
analizy, która skupiała się na tej części stanowiska bioluddycznego, jakie określiliśmy 
mianem religijnego, nie uprawnia do ekstrapolacji osiągniętych wyników na inne 
elementy koncepcji bioluddycznych – na przykład na uzasadnienia o charakterze 
komunitarystycznym obecne w koncepcji Michaela Sandela lub uzasadnienia 
prawnonaturalne, na których opiera się koncepcja Roberta George’a� Te ostatnie 
wymagają podjęcia badań za pomocą innych narzędzi argumentacyjnych�

40  Ibidem, s� 232�



102 Summary

The Religious arguments in the contemporary biopolitical debate: 
The case of human enhancement

the objectives of our study are: 1) the identification of religious arguments which 
occur in the contemporary biopolitical debate over human enhancement; 2) a critical 
assessment of bioconservative religious arguments� 

Our study hypothesises that: 1) both camps in the biopolitical debate in question refer 
to religious arguments; 2) but predominantly these are bioconservatists who do premise 
their position on religious arguments; 3) however, despite the fact that bioconservatists try 
to argue more in a religious vein than transhumanists actually do, and even though they 
are convinced that this kind of dialectical strategy is of a considerable advantage for them, 
their reasons do not justify their conclusions� 

In sum, taking into consideration the actual status of the biopolitical debate over human 
enhancement on the one hand, and intrinsic ends driving bioconservative dialectic on the 
other, we are prone to derive a conclusion that argumentative means deployed by bioLud‑
dites to date have proved being of no avail�
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od lat nie milkną w Polsce ubolewania nad (marną) kondycją społeczeństwa 
obywatelskiego i niewielkimi zasobami kapitału społecznego� Socjologowie sygna‑
lizują wielką zapobiegliwość Polaków w zabieganiu o interesy indywidualne lub 
grupowe i obojętność wobec dobra wspólnego� Odpowiedzialność obywatelska nie 
jest naszą najmocniejszą stroną� Poszukując ewentualnych sojuszników społeczeń‑
stwa obywatelskiego, warto skierować uwagę ku instytucji ciągle w Polsce relatyw‑
nie silnej – i to mimo dopadających ją procesów sekularyzacji – ku Kościołowi 
katolickiemu1� Próbując ustalić jego wkład (konstruktywny lub destruktywny) do 
społeczeństwa obywatelskiego (2), musimy spróbować najpierw określić tożsamość 
Kościoła (1)� Wbrew pozorom, mimo długiej refleksji na ten temat, nie jest to łatwe�

1. wOkół tOżSamOści kOściOła

Na proste pytanie, czym jest Kościół w perspektywie jego stosunku do społeczeń‑
stwa obywatelskiego i państwa, nawet w naszym europejskim kręgu kulturowym, 
opartym przecież na tych samych fundamentach rzymskiego prawa, greckiej 
filozofii i judeochrześcijańskiej religii, padają różne odpowiedzi� Znajdują one 
następnie wyraz w konstytucyjnie określonych odmiennych relacjach: Kościół – 
państwo� W prawodawstwie Unii Europejskiej świadectwem pluralizmu w tym 

1 W prezentowanej tu refleksji pokazuję ogólnie możliwe punkty styczne tych dwóch instytucji� 
Monografią kompleksowo i rzetelnie analizującą obecność Kościoła w Polsce w sferze publicznej oraz 
debatę nt� legitymizacji tej obecności jest: S� Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymi-
zacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989–2010, Warszawa 2012�
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a SpOłeczeńStwO ObywatelSkie
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(Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
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względzie jest art� 17 (ust� 1) Traktatu lizbońskiego, w którym czytamy: „Unia 
szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom 
lub wspólnotom religijnym w Państwach Członkowskich i nie narusza tego statusu”� 
Innymi słowy, rozwiązań prawa krajowego nie dało się w żaden sposób sprowadzić 
do wspólnego „europejskiego” mianownika� Czym zatem jest Kościół?

W refleksji wokół istoty Kościoła nie sposób pominąć ani jego wymiaru werty‑
kalnego, ani horyzontalnego� Obydwa definiują jego misję� W naukach teologicz‑
nych (w eklezjologii) Kościół bywa identyfikowany jako mistyczne ciało i Oblu‑
bienica Chrystusa oraz sakrament zbawienia2� Biblijnym terminem ekklesia określa 
się Kościół jako nową wspólnotę Ludu Bożego, odkupioną i powołaną przez Jezusa 
Chrystusa3� Tę wspólnotowość, najpierw trzech osób Trójcy Świętej, a następnie 
wynikającej z niej wspólnoty ludzi z Bogiem i ludzi między sobą wyrażają też 
terminy koinonia (gr�) i communio (łac�)4� „Jeden, święty, powszechny i apostolski” 
Kościół jest formą organizacyjną całej wspólnoty wyznawców Jezusa Chrystusa: 
duchownych i świeckich� Do jego istoty należy wymiar instytucjonalny� Jako 
instytucja Kościół strzeże depozytu wiary opartego na chrześcijańskim Objawieniu� 
Jak zauważa Ernst W� Böckenförde, właśnie dzięki swemu wymiarowi instytucjo‑
nalnemu Kościół „zawiaduje dobrami zbawczymi wiary chrześcijańskiej i zabez‑
piecza traditio dorobku wiary kolejnym pokoleniom”5� 

Kościół wykazuje wiele cech paradoksalnych� „Ma charakter ludzki i boski, jest 
widzialny i niewidzialny, zmienny i niezmienny, grzeszny i  święty, doczesny 
i wieczny, historyczny i eschatologiczny”6� Tę listę przeciwności można uzupełnić 
jeszcze jedną parą� Jest on jednocześnie powszechny i partykularny czy lokalny� 

Racją istnienia Kościoła jest misja religijna� Ona przesądza o  zasadniczej 
odmienności Kościoła w stosunku do państwa oraz różnych stowarzyszeń� Właśnie 
potencjał religijny stanowi podłoże, z którego dopiero wyrastają owoce służby 
publicznej7� Dla pełnienia tej misji Kościół potrzebuje jednak „rzeczy doczesnych”, 

2 Nawiązuję tu do swoich wcześniejszych rozważań zawartych w: A� Dylus, Globalizacja. Refleksje 
etyczne (zwłaszcza r� 6: „Instytucja Kościoła: wspólnota wartości czy grupa interesu”, s� 157–172), 
Wrocław–Warszawa–Kraków 2005�

3 Por� J� Szlaga, Ekklesia, [w:] Encyklopedia katolicka, t� IV, red� B� Łukaszyk, L� Bieńkowski, F� 
Gryglewicz, Lublin 1983, s� 768–770�

4 Por� B� Biela, Koinonia, [w:] Encyklopedia katolicka, t� IX, red� A� Szostek i in�, Lublin 2002, s� 302�
5 E�W� Böckenförde, Wolność – państwo – Kościół, Kraków 1994, s� 207�
6 W� Łydka, Kościół, [w:] Słownik teologiczny, red� A� Zuberbier, Katowice 1998, wyd� II, s� 249� 
7 J� Isensee, Die Zukunftsfähigkeit des deutschen Staatskirchenrechts. Gegenwärtige Legitimation-

sprobleme, [w:] Dem Staat, was des Staates – der Kirche, was der Kirche ist, red� J� Isensee, Berlin 1999, 
s� 90� 
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„ludzkich zasobów”� Według określenia Kodeksu prawa kanonicznego (k� 222 §1) 
są one konieczne „do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz 
miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy”� 
Właśnie w związku z tymi zadaniami Kościół dysponuje własnością, prowadzi 
działalność gospodarczą, bywa pracodawcą, zaś placówki kościelne „świadczą 
usługi”: opiekuńcze, zdrowotne, edukacyjne� W wymiarze horyzontalnym, jako 
ziemska społeczność, wspólnota względnie instytucja bywa Kościół przedmiotem 
zainteresowania socjologii religii, politologii, nauk prawnych, a nawet ekonomii�

Jako uwarunkowany historycznie twór społeczny podlega Kościół prawidłowo‑
ściom charakterystycznym i dla innych instytucji� W obliczu różnych zagrożeń 
zewnętrznych przejawia np� pewną inercję czy tendencję do stabilizacji – dla 
politycznego, społecznego i ekonomicznego zabezpieczenia własnej organizacji8� 
Przez tego rodzaju samozachowawcze posunięcia wykazuje Kościół pewne podo‑
bieństwo do grupy interesu� W socjologii religii określa się niekiedy Kościół jako 
religijną wspólnotę wartości� Nie znaczy to, że w jakimś aspekcie swej działalności, 
hic et nunc nie bywa on również grupą interesu� Niekiedy wprost jest identyfiko‑
wany wyłącznie jako grupa interesu lub jedna z wielu organizacji pozarządowych 
i nic więcej� Obowiązujący np� we Francji model radykalnego rozdziału Kościoła 
i państwa bazuje właśnie na takim obrazie Kościoła� Religia zostaje wypchnięta 
z zawładniętego przez laickie państwo obszaru publicznego do sfery prywatnej� 
Zmarginalizowanemu Kościołowi odmawia się zaś podmiotowości publicznopraw‑
nej i odsyła do obszaru prawa prywatnego� Jak każdy inny związek, zmuszony jest 
do rejestracji swojej działalności� Dopiero w oparciu o ustawodawstwo zwykłe 
uzyskuje status prywatnego stowarzyszenia kultowego i zdolność do działań 
prawnych� Jest to oczywiście status niższy niż tzw� korporacji prawa publicznego, 
np� związków zawodowych�

W Unii Europejskiej dominuje jednak inny model relacji Kościół – państwo� 
Tzw� system umiarkowanego rozdziału, w którym Kościół uzyskuje status korpo‑
racji prawa publicznego, opiera się na niezależności i autonomii („w swoich dzie‑
dzinach”) Kościoła i państwa� Ta wyróżniona w stosunku do innych stowarzyszeń 
pozycja prawna Kościoła, opiera się na odmiennej identyfikacji Kościoła� Uznaje 
się mianowicie, że w perspektywie swego najistotniejszego zadania, tj� misji religij‑
nej, przenika on całość życia społeczeństwa� Nie może więc być traktowany jako 
z istoty swej partykularna grupa interesu lub organizacja pozarządowa� Świeckie 
państwo, neutralne religijnie i światopoglądowo, docenia tym samym niczym 

8 Por� E�W� Böckenförde, op�cit�, s� 230–231�
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niezastąpiony wkład Kościoła do dobra wspólnego� Uznaje, że jest on ważnym 
składnikiem dziedzictwa duchowego narodu i wiarygodnym partnerem współ‑
pracy, zwłaszcza na polu edukacji, kultury, opieki socjalnej i działalności charyta‑
tywnej� 

Warto tu dodać, że taka lub inna identyfikacja Kościoła jest uwarunkowana 
historycznie i kulturowo� Negatywne doświadczenia jednostek oraz całych społecz‑
ności: lokalnych i narodowych związane z Kościołem czy „antyświadectwo” ludzi 
Kościoła skłaniają do postrzegania go jako jednej z wielu grup interesu, zabiegającej 
dla siebie o nadzwyczajne przywileje� Innymi słowy, jeśli w określonym miejscu 
i czasie Kościół – zapominając o swej misji – rzeczywiście kosztem innych grup lub 
ze szkodą dla dobra publicznego zabiegał lub zabiega wyłącznie o nadzwyczajne 
korzyści dla „swoich”, to takie doświadczenie musi się odbić na jego postrzeganiu� 
Zależy ono również od „ducha czasu”� Procesy sekularyzacji w sposób oczywisty są 
sprzyjającym kontekstem redukcji Kościoła do grupy interesu� Kwestionowanie 
istnienia wymiaru transcendentnego, albo nawet tylko nieumiejętność zawieszenia 
sądu w tym względzie, powoduje dostrzeganie w Kościele jedynie cech uchwytnych 
socjologicznie� Bez religijnego proprium zaś Kościół rzeczywiście jest ogołocony 
z właściwości, które usprawiedliwiają jego wyjątkowy status w społeczeństwie 
i państwie� Konsens co do tego statusu osłabiają także różne antyinstytucjonalne 
afekty� Za popularnym swego czasu hasłem „Chrystus tak, Kościół nie” kryje się 
właśnie deprecjacja Kościoła, postrzeganie go jako wyjątkowo uciążliwej grupy 
nacisku lub instytucji zajętej wyłącznie pomnażaniem swego stanu posiadania� 

Sprzeciwiając się popularnemu w pewnych kręgach intelektualistów „pokolenia 68” 
hasłu demokratyzacji wszystkich obszarów życia społecznego – przedsiębiorstw, 
uniwersytetów, rodziny i Kościoła nie wyłączając, znany etyk niemiecki stawia 
interesującą tezę� Otóż jeśli już porównywać Kościół do innych instytucji, to bliżej 
mu raczej do fundacji niż do partii, obywatelskiego stowarzyszenia czy związku� 
Jego cele są bowiem z góry określone� Nawet suwerenny Lud Boży nie może nimi 
swobodnie dysponować� Nie może też wybierać „swojego” Boga� Idea suwerenno‑
ści ludu jest z gruntu obca Kościołowi jako „fundacji” Jezusa Chrystusa� To Chry‑
stus jest jego suwerenem� On dysponuje pełnią władzy i udziela pełnomocnictwa 
swemu Kościołowi� Nie znaczy to, że demokracja jako zasada organizacyjna jest 
mu zupełnie obca, że nie da się jej pogodzić z istotą Kościoła� Niektóre zgroma‑
dzenia zakonne, chociażby dominikanie, praktykowały demokrację już w XIII w�9

9 Por� W� Ockenfels, „Kirche ist keine Demokratie”, „Die neue Ordnung” 2012, nr 2, s� 82–83�
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2. wkład kOściOła  
dO SpOłeczeńStwa ObywatelSkiegO

Zadaniem Kościoła nie jest oczywiście w pierwszym rzędzie umacnianie społe‑
czeństwa obywatelskiego10� Niemniej przez gorliwe pełnienie swej misji religijnej, 
może powodować właśnie taki efekt�

Poprzez swoje nauczanie Kościół m�in� pełni funkcję krytyczną� Deklaruje: 
„człowiek drogą Kościoła”� W związku z tym wypowiada zdecydowane „nie” wobec 
tych ideologii, które godzą w człowieka� Ponieważ jego przesłanie dotyczy ludzi, 
ich powołania, godności i współżycia międzyludzkiego, musi nazywać po imieniu 
wszelką arogancję władzy, niesprawiedliwość, wyzysk człowieka przez państwo, 
instytucje, mechanizmy systemu ekonomicznego, ujawniać przemoc wobec czło‑
wieka11� Taki profetyczny sprzeciw jest tym ważniejszy, że funkcjonowanie społe‑
czeństwa otwartego opiera się na regule „co nie jest zakazane, jest dozwolone”� Ta 
zasada „wolności negatywnej” konsekwentnie przeniesiona w obszar społeczny 
działa jednak destruktywnie� Społeczeństwo, pozbawione pozytywnych „punktów 
zaczepienia”: wzorców zachowań, tradycji, akceptowanych norm moralnych, ska‑
zane jest na atrofię� Samo z siebie nie jest w stanie ograniczyć się ideowo� Z trudem 
zapobiega atomizacji jednostek, rozkładowi rodziny, dezinte gracji społecznej� 
Społeczeństwo – by przetrwać, potrzebuje „sił wspierających”, których samo nie 
potrafi wygenerować� Źródłem tej siły duchowej jest m�in� właśnie Kościół� Żyjąc 
tym, co nie jest dziełem człowieka, daje ludzkości coś niepowtarzalnego� Ten aspekt 
jego misji próbuje wyrazić biblijna metafora „sól ziemi”12�

Umocniona w Kościele wiara chrześcijanina, jeśli jest autentyczna, musi wykro‑
czyć poza obszar prywatności� W życiu społecznym manifestuje się aktywnością, 
samodzielnością, twórczością, inicjatywą, odpowie dzialnością, czyli tym, na czym 
buduje społeczeństwo obywatelskie� Trzeba tu przyznać, że w swym nauczaniu 
społecznym Kościół niestrudzenie zachęca wiernych do wychodzenia na forum 
publiczne, do podejmowania na różnych „areopagach” odpowiedzialności społecz‑
nej� Również w bieżącym duszpasterstwie, w katechezach i homiliach przypomina 

10 W poniższych rozważaniach nawiązuję m�in� do niektórych wątków zawartych w: A� Dylus, 
Jaki Kościół potrzebny jest demokratycznemu państwu?, [w:] Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Ko-
ściele, red� P� Burgoński, S� Sowiński, Katowice 2009, s� 15–38 oraz eadem, Kapitał społeczny świąt 
religijnych, „Annales” (Etyka w życiu gospodarczym) 2007, t� 10, nr 1, s� 199–209� 

11 Por� E�‑W� Böckenförde, op�cit�, s� 87–90�
12 Por� J� Ratzinger, Sól Ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, z (…) 

rozm� P� Seewald, Kraków 1997, s� 233�
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się im, że nie można być katolikiem prywatnie, że „święty obywatel to dobry oby‑
watel”13� Postawy obywatelskiej odpowiedzialności kształtują się także w niezliczo‑
nych wspólnotach Kościoła: formalnych i  nieformalnych, stowarzyszeniach 
i ruchach religijnych� Choć Kościół jako taki nie jest organizacją pozarządową, to 
różne stowarzyszenia kościelne mają taki charakter� Lud Boży mieni się różnorod‑
nością, a podstawowa kościelna jednostka administra cyjna, parafia, wręcz definiuje 
się jako „wspólnota wspólnot”� Wspólne bycie i działanie w ich ramach oznacza 
nieustanne współdziałanie, ale także spieranie się, ścieranie, wzajemne ustępowanie, 
uczenie się trudnej sztuki kompromisu i szukania consensusu� Kościół żywy, będący 
„wspólnotą wspólnot” jest więc poniekąd szkołą demokracji14�

Wśród tzw� funkcji zastępczych pełnionych niekiedy przez Kościół w konkretnej 
sytuacji społeczno‑politycznej znajduje się tzw� funkcja integracyjna� Otóż warun‑
kiem istnienia społeczeństwa obywatelskiego i społeczności politycznej jest fun‑
damentalny consensus, który zapobiega tendencjom odśrodkowym, związanym 
z pluralizmem światopoglądowym i etycznym� Właśnie religie i Kościoły przyczy‑
niają się do tworzenia i u trwalania tego konsensu� Są aktywnym czynnikiem 
zwartości tkanki społecznej� Więzi społeczne i postawy obywateli bazują przecież 
w dużej mierze na podstawach religijnych� W różnych opracowaniach socjologicz‑
nych podkreśla się, że kapitał społeczny jest tworzony i przekazywany za pośred‑
nictwem takich instytucji, jak religia, tradycja, zwyczaje� Źródłem wartości 
publicznych, zwłaszcza zaufania, są przy tym głównie religijności kościelne 
i instytucje wielkich religii światowych15� Nie do przecenienia jest u nas ten jedno‑
czący potencjał wiary chrześcijańskiej�

Integracyjne znaczenie religii potwierdzają wyniki badań socjologicznych 
prowadzone w latach 90� przez Wisłę Surażską w regionach o różnych tradycjach 
historycznych w Polsce i Czechach� Ich przedmiotem był wpływ lokalnej integra‑
cji na zachowania obywatelskie� Badania te wykazały wyraźny związek pomiędzy 
stopniem zakorzenienia społeczności lokalnej a  jej aktywnością obywatelską� 
Decydującą rolę w owym „zakorzenieniu” odgrywa przy tym, obok ciągłości 
demograficznej oraz zakresu prywatnej własności ziemi i domostw, właśnie religia 
i uczestnictwo w praktykach religijnych� Między innymi pod jej wpływem kształ‑

13 S� Ryłko, Referat „Wy jesteście solą ziemi” na Poznańskim Forum Duszpasterskim, zorganizo‑
wanym przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu i Radę Ruchów i Stowa‑
rzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 29�09�2012�

14 Pisze na ten temat chociażby Mirosława Grabowska� Por� Religia, jednostka, wspólnota, „Chrze‑
ścijaństwo – Świat – Polityka” 2008, nr 2 (6)�

15 Por� A� Wójtowicz, Współczesna socjologia religii. Założenia, idee, programy, Tyczyn 2004, s� 302�
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tuje się kultura lokalna odznaczająca się spójnymi normami, opartymi na 
powszechnie w danym regionie dzielonych wartościach� Okazało się, że im większe 
„zakorzenienie” (np� na obszarach powojennego „korytarza polskiego”), tym 
wyższa frekwencja wyborcza, większa liczba organizacji pozarządowych działają‑
cych na danym terenie i mniejsza liczba głosów oddanych na kandydatów lub 
partie głoszące hasła populistyczne� W ten sposób po raz kolejny sfalsyfikowano 
obiegowe przekonanie, jakoby nowoczesne, ruchliwe i zlaicyzowane społeczności 
były lepiej przygotowane do sprostania wyzwaniom demokracji i wolnego rynku� 
Okazało się, że właśnie tradycyjne wspólnoty, silnie związane z Kościołem, lepiej 
sobie z nimi radzą16�

Nie ma społeczeństwa obywatelskiego bez zaufania� Klasycy teorii kapitału 
społecznego, m�in� Robert Putnam, zwracają uwagę, że szczególne zasługi w aku‑
mulacji tego zasobu mają tzw� tradycyjne wtórne stowarzyszenia, w tym – grupy 
afiliowane przy kościołach: różne bractwa, chóry amatorskie, towarzystwa wzajem‑
nej pomocy� W przeciwieństwie do nowych form masowych organizacji, czyli tzw� 
„organizacji trzeciego rzędu” oraz organizacji pozarządowych, mają tu miejsce 
bezpośrednie relacje międzyludzkie� Ich członkowie regularnie spotykają się 
osobiście� W związku z tym uczą się np� wzajemnego słuchania, notowania, spo‑
rządzania sprawozdań, podejmowania odpowiedzialności itp� Jednym słowem – 
zdobywają szereg umiejętności i cnót bezcennych w życiu społecznym17� Warto 
w tym miejscu przypomnieć wprowadzone przez Putnama rozróżnienie na kapitał 
społeczny spajający i pomostowy� Podczas gdy pierwszy prowadzi  do integracji 
małych grup, drugi – tworzy więzi między różnymi grupami18� Wydaje się, że 
zasoby kapitału społecznego spajającego, właśnie dzięki tradycyjnym stowarzysze‑
niom kościelnym, są w Polsce całkiem pokaźne� Ciągłe nasze narzekania na deficyty 
kapitału społecznego należałoby zatem nieco zrelatywizować� 

Z reguły też owe tradycyjne stowarzyszenia w sobie właściwy sposób uczestniczą 
w obchodach świąt religijnych� Wielkie bogactwo zróżnicowanych kulturowo form 
tego uczestnictwa zgromadziły przez wieki Kościoły lokalne pielęgnujące tzw� 
katolicyzm ludowy� W Polsce nawet totalitarna władza nie była w stanie zniszczyć 
do końca parafialnych orkiestr i chórów uświetniających religijne święta, grup 
ministranckich i „Dzieci Maryi” (tzw� bielanek), kółek różańcowych czy tzw� „Trze‑

16 Por� opracowanie badań Wisły Surażskiej przez R� Rokickiego, Lokalne korzenie społeczeństwa 
obywatelskiego, „Azymut” nr 1 (dodatek do: „Gość Niedzielny”, 12�04�1998)�

17 Por� T� Szawiel, Spełniona obietnica?, „Tygodnik Powszechny”, 25�09�2005�
18 Dystynkcje Roberta Putnama omawia Paweł Ruszkowski� Por� Segmentacja społeczeństwa 

polskiego, Warszawa 2012, s� 29�
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ciego Zakonu” św� Franciszka, grup oazowych i wielu innych� Obok funkcji ściśle 
dewocyjnych, na uwagę zasługuje właśnie ich wkład socjalizacyjny i edukacyjny 
– do kształtowania cech ważnych dla społeczeństwa obywatelskiego� Zwykle 
zapomina się o tym piętnując rytualizm oraz niepogłębioną intelektualnie, płytką, 
masową religijność właściwą dla katolicyzmu ludowego w Polsce� Bo też rzeczy‑
wiście tradycyjne stowarzyszenia i grupy religijne w dużej mierze są opuszczone 
przez elity�

Tymczasem trudne do przecenienia są zasoby kapitału społecznego generowa‑
nego przez katolicyzm ludowy chociażby przy okazji obchodów różnych świąt 
religijnych� I tak np� w wielu parafiach w Polsce wystrój grobu Pańskiego przygo‑
towuje Ochotnicza Straż Pożarna, sprawująca też wartę przy grobie� Rywalizacja 
poszczególnych grup, aby w kolejnych latach zbudować najładniejszy żłóbek 
bożonarodzeniowy lub ołtarz na Boże Ciało mobilizuje do wykazania się zdolno‑
ściami organizacyjnymi, uczy współpracy i koordynacji� Wiele zbiorowej fantazji 
i inwencji trzeba też włożyć w przygotowanie szopki w okresie kolędowym, palmy 
na Niedzielę Palmową czy okazałego wieńca z okazji dożynek� Obawa przed zni‑
welowaniem tej różnorodności przez zglobalizowaną telewizyjną kulturę masową 
była chyba przedwczesna� Niektóre bractwa sięgające korzeniami czasów średnio‑
wiecza przeżywają dziś nieoczekiwany renesans� Tak jest np� z bractwami pasyjnymi 
w Hiszpanii� W latach 70� XX w�, na fali rosnącej sekularyzacji, wydawało się, że 
jako kulturowy przeżytek – znikną one bezpowrotnie� Tymczasem w ostatnich 
dwudziestu latach, wraz z rozkwitem religijności procesyjnej, coraz więcej chętnych 
(także kobiety) wstępuje do bractw pątniczych� Zawiązują się też nowe bractwa� 
Obok pomocy ubogim, wspierania klasztorów itp�, ich głównym zadaniem do dziś 
pozostało przygotowanie i uczestnictwo w procesjach Wielkiego Tygodnia� Skala 
zaangażowania organizacyjnego i gospodarczego w przygotowanie procesji (spo‑
rządzenie rzeźb procesyjnych, habitów i świec dla pątników, ornamentów, wieńców, 
lektyk itp�) jest ogromna� Stają się one wielką atrakcją turystyczną Sewilii, Granady, 
Malagi i innych miast� Istotne w tym świętowaniu, jak pisze bezpośredni świadek 
tych wydarzeń, jest to, że poniekąd „całe miasto staje się miejscem objawienia 
sacrum”19� Bardzo ważne jest to przemieszanie świętości z potocznością� Po proce‑

19 M� Stanek, „Z radością świętujemy zdarzenie tak smutne”. Procesje wielkotygodniowe w Hiszpanii, 
„Więź” 2005, nr 3, s� 91� Trafnie zostały wydobyte istotne cechy tego „czasu świętego”: „Procesja jest 
pielgrzymką, która odbywa się w przestrzeni mikroświata ludzkiej codzienności � (…) Uczestnictwo 
w procesji stawia człowieka religijnego przed rzeczywistością nadprzyrodzoną, która wdziera się teraz 
na ulicę jego miejscowości, przez co określa miejsce człowieka w świecie, wskazuje sens i główne 
wymiary jego egzystencji”� Ibidem, s� 87� I dalej: „Poprzez akty pokuty symbolicznej i realnej – gdyż 
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sji zaś, w nastroju spotkania towarzyskiego, ludzie wymieniają spostrzeżenia, 
komentują swoje przeżycia, oceniają jakość poszczególnych ołtarzy� Takie spotka‑
nie sacrum i profanum na pewno nie jest specyficzne jedynie dla obchodów 
Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii� Również rodzime procesje pasyjne czy Drogi 
Krzyżowe na ulicach naszych miast zawierają wiele podobnych wspólnototwór‑
czych elementów� To samo dotyczy innych przejawów katolicyzmu ludowego: 
różnych pielgrzymek i procesji� Pojawiają się też nowe formy, np� w Warszawie 
i innych polskich miastach rosnącą popularnością cieszy się pochód Trzech Króli 
czy Święto Dziękczynienia�

Chociaż społeczne zaangażowanie nie jest najważniejszą funkcją Kościoła, to 
jednak bywa traktowane jako świadectwo wiarygodności posłannictwa religijnego� 
I to do tego stopnia, że zaniechanie troski o słabych i pokrzywdzonych oznaczałoby 
zdradę tego posłannictwa� Skuteczne przekładanie przykazania miłości na dzieła 
społeczne wymaga zaś posłużenia się „rzeczami doczesnymi” – takimi, które odpo‑
wiadają ciągle nowym biedom i potrzebom: od szpitali i szkół poczynając, a na 
kasach oszczędnościowo‑pożyczkowych kończąc� Nawet jeśli tego rodzaju kościelne 
inicjatywy zostają następnie przejęte przez podmioty państwowe, to i tak można 
uznać, że Kościół w duchu Ewangelii pełni w społeczeństwie funkcję drożdży� Aby 
jednak móc dalej być takim socjalnym fermentem, w swej funkcji charytatywno‑
‑społecznej musi być przez państwo poważnie traktowany i wspierany� 

Najczęściej rzeczywiście tak się dzieje� Władze lokalne, regionalne, centralne 
doceniają bowiem wielowiekowe doświadczenie i zaangażowanie Kościoła na rzecz 
identyfikacji problemów społecznych i odpowiadania na nie licznymi dziełami 
służby publicznej� Również na szczeblu ponadnarodowym, np� w ramach Unii 
Europejskiej, Kościoły i ich organizacje traktowane są jako ważni sojusznicy euro‑
pejskiej polityki spójności oraz partnerzy w walce z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym czy przy tworzeniu systemu usług składających się na kulturową tkankę 
społeczeństwa� Współtworzą w ten sposób społeczną infrastrukturę w Europie20� 

Przy realizacji tych społecznych funkcji ujawnia się podobieństwo Kościoła do 
innych związków społeczeństwa obywatelskiego, np� organizacji pozarządowych� 
Domagając się państwowego wsparcia, Kościół winien ściśle przestrzegać pewnych 

za taką uznać można wielogodzinne noszenie krzyży czy też lektyk – następuje zbiorowe oczyszczenie� 
Przywrócony zostaje zagubiony w potoczności teocentryczny porządek świata”� Ibidem, s� 90�

20 Właśnie tak postrzegają swoje zadanie europejskie Kościoły i ich organizacje� Por� „Kościoły 
i ich organizacje: wkładem do infrastruktury społecznej w Europie” – stanowisko COMECE z dn. 
12.07.2012 r., „Biuletyn Informacyjny Biura ds� Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski” 
29�07�2012�, nr 7�
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zasad� Przede wszystkim jego argumentacja musi wyraźnie nawiązywać do chrze‑
ścijańskich ideałów, zwłaszcza do troski o ubogich i pokrzywdzonych, nie zaś do 
własnych interesów grupowych� Poza tym opracowania kościelne wszelkich dys‑
kutowanych kwestii muszą być kompetentne i rzeczowe (nie – moralistyczne)� 
Właśnie jakość przedkładanych argumentów, wiarygodność Kościoła i czystość 
jego intencji, a nie jakieś szczególne przywileje przesądzają o skuteczności współ‑
kształtowania życia społecznego w duchu Ewangelii�

Analizując kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej 
i Wschodniej u schyłku systemu komunistycznego, Edmund Wnuk‑Lipiński wska‑
zuje na duże znaczenie religii w tym procesie� Nie jest przypadkiem, że erozja sys‑
temu rozpoczęła się w Polsce, tj� w kraju rzymskokatolickim� Jego zdaniem „kluczo‑
wym impulsem dla powstania społeczeństwa obywatelskiego w bloku wschodnim 
okazała się pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce w 1979 r� Abstrahując od aspektu 
religijnego tej wizyty, wstrząsnęła ona dwoma filarami systemu komunistycznego: 
(1) izolacją społeczną, oraz (2) kontrolą państwową nad dyskursem publicznym� 
Ponadto, wizyta ta stała się kluczowym doświadczeniem dla oddolnej samoorgani‑
zacji społecznej, będącej udziałem tysięcy ludzi”21� W związku z papieską wizytą 
nastąpiła zmiana proporcji między ówczesnymi kategoriami „my” i oni”� „Nas”, 
zamkniętych dotąd w wąskim kręgu prywatności, zdecydowanie przybyło, a liczba 
groźnych „onych” skurczyła się� Poza tym ogromne przedsięwzięcie organizacyjne 
tej pielgrzymki wyzwoliło ukryte dotąd zasoby samoorganizacji� Armia zapalonych 
ochotników stała się zalążkiem masowego ruchu społecznego� Rozpoczęła się 
trwająca około dziesięciu lat pierwsza faza demokratyzacji� Wnuk‑Lipiński mówi 
o kształtowaniu się wówczas w Polsce „proto‑społeczeństwa obywatelskiego”, uczą‑
cego demokracji i postaw obywatelskich22�

Bazując na obserwacji powstawania owego „proto‑społeczeństwa obywatel‑
skiego”, Wnuk‑Lipiński stawia następującą hipotezę: „zachodnie chrześcijaństwo 
jest kontekstem kulturowym szczególnie sprzyjającym powstaniu oddolnego 
społeczeństwa obywatelskiego, opierającego swe roszczenia do podmiotowości na 
normach moralnych zakotwiczonych w chrześcijaństwie”� Szczególnie w niedemo‑
kratycznym otoczeniu sprzyja ono powstaniu „etycznego społeczeństwa obywatel‑
skiego”� Legitymizuje mianowicie „oddolne dążenia do podmiotowości jednostki 
wobec władzy politycznej”� Nie było tego w stanie uczynić „ani prawosławie, 

21 E� Wnuk‑Lipiński, Meandry formowania się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej 
i Wschodniej, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 2007, nr 1 (2), s� 13�

22 Por� ibidem, s� 14�
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funkcjonujące w sojuszu z władzą polityczną, ani tym bardziej islam, gdzie władza 
polityczna często czerpie legitymizację bezpośrednio z religii”23� 

Formułując taką hipotezę, można też przywołać ustalenia Samuela Huntingtona 
co do znaczenia religii dla przebiegu trzeciej fali demokratyzacji� Stwierdził on 
mianowicie istnienie silnej korelacji między chrześcijaństwem zachodnim a demo‑
kracją� Obok poziomu rozwoju ekonomicznego, właśnie katolicyzm był drugim 
„czynnikiem działającym na rzecz demokracji w latach siedemdziesiątych i osiem‑
dziesiątych”24� Takie wartości, nieobojętne dla demokracji i społeczeństwa obywa‑
telskiego, jak godność osobowa, wolność, równość, tożsamość, podmiotowość 
społeczeństwa, postęp technologiczny wyrastają właśnie na glebie zachodniego 
chrześcijaństwa�

Nie wycofując się z dotychczasowych ustaleń trudno jednak uchylić się od 
pytania, czy w pewnych warunkach religie, także te zorganizowane w kościoły, jak 
chrześcijaństwo, nie przyczyniają się do społecznej dezintegracji� Czy nie umacniają 
tendencji do odgradzania się od innych, izolowania się od „złego świata”, budowa‑
nia getta� W odniesieniu do islamu bardzo interesujące w tym względzie są wyniki 
badań empirycznych prowadzone w Niemczech przez Centrum Studiów Turkolo‑
gicznych� W latach 2000–2005 badano mianowicie praktyki religijne, integrację 
społeczną i  postawy muzułmanów pochodzenia tureckiego, zamieszkałych 
w Niemczech25� Okazało się, że w tym okresie znacząco wzrosła religijność tej grupy 
imigrantów� Dotyczy to i deklaracji, i praktyk� Jednocześnie okazało się, że wraz ze 
wzrostem udziału w praktykach religijnych spada zainteresowanie pielęgnowaniem 
kontaktów z resztą społeczeństwa� Wzrost znaczenia wiary w życiu respondentów 
powoduje rozrzedzenie kontaktów, osłabienie więzi z ludźmi spoza własnej grupy� 
Choć w prezentowanych tu badaniach negatywna zależność między tymi dwiema 
zmiennymi nie ulega wątpliwości, ewaluacja wyników badań wymaga uwzględnie‑
nia dodatkowych zależności� Ciągle otwarte pozostaje generalne pytanie o wpływ 
wiary religijnej wyznawanej przez imigrantów – członków mniejszości religijnych 
i etnicznych, na ich integrację z resztą społeczeństwa26� O tym, że sieci powiązań 

23 Ibidem, s� 21�
24 S�P� Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 19995, s� 85, cyt� za: E� Wnuk‑Lipiński, 

op�cit�, s� 19�
25 Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Religiöse Praxis und organisatorische Vertretung türkisch-

stämmiger Muslime in Deutschland. Religiöse Praxis, organisatorische Einbindung, Einstellungen, Essen 
2005�

26 Znacznie więcej wiemy nt� relacji między religią a tożsamością etniczną i narodową� Jedną 
z interesujących monografii analizujących tę zależność w Europie Środkowo‑Wschodniej jest: 
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i zasoby zaufania społecznego, generowane np� przez wspólne świętowanie, raczej 
nie sięgają poza krąg „swoich”, świadczy – sygnalizowane przez socjologów – 
współistnienie w obrębie jednego państwa tzw� „społeczeństw równoległych” 
(Parallelgesellschaften)27� Prawdopodobnie czynnikiem izolującym w mniejszym 
stopniu jest rodzaj wyznawanej religii, ale raczej podobna sytuacja społeczna� Po 
prostu więzi generowane w obrębie mniejszości religijnych na obczyźnie wyczer‑
pują potrzebę kontaktów� Stanowią swego rodzaju Erzatz, zaspokajający potrzebę 
przynależności� W każdym razie wielokulturowa Europa coraz częściej bywa 
konfrontowana ze związanymi z tym wyzwaniami społecznymi�

R� Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między 
etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław 2011�

27 Poświęcony tym zagadnieniom numer (2006, nr 1–2) „Aus Politik und Zeitgeschichte” nosi 
właśnie tytuł Parallelgesellschaften? Por� zwłaszcza: D� Halm, M� Sauer, Parallelgesellschaft und ethnische 
Schichtung, ibidem, s� 18–24�
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The church vs. a civil society

this aRticle attempts to answer the question of the contribution the Church has made 
to a civil society� However, what is to be established first, is its identity� Being a form of an 
organized  Christian community, it possesses many paradoxical features� What constitutes 
its raison d`être is a religious mission, in both vertical and horizontal dimensions� As an 
institution, the Church is determined by the history and culture� In many EU countries its 
relation with the state is marked by autonomy and independence� A religiously neutral state 
does not treat it as a particular group of interest, but as a partner in the field of education, 
culture and social welfare� A “by‑product” Church’s mission is the fact of strengthening of 
the civil society� In its social teaching it criticizes those ideologies which disrespect a human 
being and weaken his subjectivity� It encourages the faithful to undertake social responsibil‑
ity� It also has an integration role� Secondary assemblies, including groups adopted by 
churches, render considerable services to accumulate social capital (which is something 
that a civil society cannot exist without)� It applies in particular to local churches who 
cherish the so‑called folk Catholicism� Celebrating religious holidays is, among others, an 
opportunity to generate social capital� In Poland, at the decline of the communist system, 
the visit of the pope John Paul II in 1979 was an impulse to develop a proto‑civil society� 
It is precisely in a non‑democratic environment  that the western Christianity works in 
favour of creating an “ethical” civil society� It should also be noticed that in some circum‑
stances  religious faith e�g� that immigrants in an ethnically and culturally strange environ‑
ment confess, may contribute to a social disintegration, or even segmentation of the society�
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po upadku komunizmu Kościół pojawił się w zupełnie nowej sytuacji� Uchwa‑
lone 17 maja 1989 r� trzy ustawy wyznaniowe uregulowały stosunki państwo – 
Kościół, nadały nowe znaczenie regulacjom konstytucji z 1952 r� i stworzyły nowy 
model państwa świeckiego na wzór demokratyczno‑liberalnych państw europej‑
skich1� Na mocy ustaw wyznaniowych obecność Kościoła w wielu dziedzinach życia 
społecznego stała się legalna, co tworzyło pozytywny klimat dla dalszych zmian� 
Kościół cieszył się wówczas największym autorytetem ze wszystkich instytucji 
w kraju� Bezwarunkową akceptacją darzono papieża Jana Pawła II, którego piel‑
grzymki miały wielkie znaczenie dla polskiej transformacji ustrojowej2� Episkopat 
Polski przypominał, że upadek systemu totalitarnego i głębokie przeobrażenia 
w Polsce to w dużej mierze efekt posługi Jana Pawła II na polskiej ziemi w pierw‑
szych dwudziestu latach jego pontyfikatu3�

 Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce w sprawach społecznych oraz sto‑
sunków państwo – Kościół wyrażane jest w oficjalnych enuncjacjach Konferencji 
Episkopatu Polski� Konferencje Episkopatu Polski zaczęły się odbywać jeszcze 
w okresie porozbiorowym4� Zgodnie z paragrafem 2 kanonu 375 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego do zadań biskupów należy m�in� nauczanie i rządzenie, wykonywane 

1 M� Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s� 201–202�
2 J� Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości. Studium socjologiczne, Lublin 2001, 

s� 408�
3 Słowo biskupów polskich po zakończeniu pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, Warszawa, dnia 

23 czerwca 1999 r., Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 301. Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, red� bp P� Libera, ks� A� Rybicki 
CSMA, ks� S� Łącki CSMA, t� 2, Marki 2003, s� 2091, dalej: Listy Pasterskie�

4 Kochać Boga, rozumieć człowieka, Z arcybiskupem Józefem Michalikiem rozmawiała Elżbieta 
Olejnik, Warszawa 2006, s� 148�
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we wspólnocie hierarchicznej z papieżem i członkami Kolegium Biskupów� Kon‑
ferencja Episkopatu Polski składa się z Rady Stałej, Prezydium, Przewodniczącego 
i Sekretarza Generalnego5�

 Po zmianach w latach 1989 i 1990 r� Kościół włączył się w powszechną reformę 
społeczeństwa i państwa6� Pojawiały się wówczas różne koncepcje roli religii oraz 
wpływu Kościoła na społeczeństwo� Zdaniem księdza Piotra Mazurkiewicza 
zauważalne były stanowiska z  jednej strony przewidujące iranizację Polski, 
a z drugiej redukcję społecznego oddziaływania religii do poziomu charaktery‑
zującego Francję w latach dziewięćdziesiątych XX w� Oba okazały się nietrafne ze 
względu na nazbyt uproszczony obraz zmian, jakim zostało poddane polskie 
społeczeństwo7�

 Episkopat zwracał uwagę na konieczność integralnej reformy prawa, które 
zawsze powinno stać po stronie człowieka� Państwo zobowiązane jest uznać prawo 
do życia za istotny element systemu prawnego na wszystkich jego poziomach: 
konstytucyjnym, cywilnym i karnym8� Państwo, które odbiera prawo do życia 
człowiekowi nienarodzonemu wydaje w ten sposób zbiorowy wyrok, do czego nie 
ma żadnych uprawnień9� Ani państwo, ani jednostka nie może regulować takich 
kwestii, gdyż mieszczą się one w zakresie praw przyrodzonych� Mimo to niektóre 
ugrupowania w Polsce żądały przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji 
uzasadniając je obroną zagrożonej wolności, rzekomą troską o państwo i jego 
miejsce w Europie� Episkopat stał na stanowisku, że głosowanie nad zalegalizowa‑
niem niszczenia życia ludzkiego nie tylko łamie prawo człowieka, ale godzi też 
w cały porządek naturalny10�

5 Statut Konferencji Episkopatu Polski, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1998, nr 1, s� 7–8� 
Wymieniony statut nie jest już aktualny� Podstawą funkcjonowania Konferencji Episkopatu Polski 
jest statut z dnia 7 października 2009 r�

6 List pasterski Episkopatu Polski o drugiej Wielkiej Nowennie przed rokiem 2000, Jasna Góra, dnia 
30 listopada 1990 r., 244 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, 
s� 1674–1675�

7 P� Mazurkiewicz, Kościół w życiu publicznym, [w:] Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, red� P� Mazurkiewicz, Warszawa 2003, s� 181�

8 Wezwanie do modlitwy o prawa dla nie narodzonych, Warszawa, dnia 7 września 1990 r., [w:] 
Listy Pasterskie, op�cit�, s� 1668�

9 Słowo biskupów diecezjalnych do wiernych w Polsce [Różne sugestie duszpasterskie na okres 
Wielkiego Postu], Warszawa, dnia 28 lutego 1991, Listy Pasterskie, op�cit�, s� 1701�

10 Odezwa biskupów polskich w sprawie referendum na temat życia nie narodzonych, Warszawa, 
dnia 2 maja 1991, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 1705�
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 Na początku transformacji Kościół krytycznie odnosił się do instytucji rozdziału 
Kościoła i państwa11� Twierdzono, że przeakcentowanie koncepcji rozdziału należy 
uznać za anachronizm� Rozdział należy rozumieć raczej jako komplementarność, 
przenikanie i  uzupełnianie przy zachowaniu całkowitej autonomii państwa 
i Kościoła12� Episkopat podkreślał, że Kościołowi nie chodzi o powołanie państwa 
wyznaniowego� Należy budować Polskę przyszłości, która będzie oparta na warto‑
ściach ewangelicznych, które mają charakter uniwersalny13� „Na podnoszony cza‑
sem zarzut – pisali biskupi – że Kościół miesza się do polityki, odpowiadamy sta‑
nowczo, że katolicy w Polsce mają obowiązek i prawo obrony chrześcijańskich 
zasad życia publicznego, podobnie jak inne wspólnoty kierujące się odmiennymi 
przekonaniami”14�

 Katolicy mają obowiązek wyboru takiego ustroju, który w możliwie najwięk‑
szym stopniu odpowiada chrześcijańskiej wizji człowieka i nauczaniu społecznemu 
Kościoła� Episkopat nie udzielał odpowiedzi na pytanie, jaki ma być ustrój III Rze‑
czypospolitej, bo nie leżało to w zakresie jego kompetencji, zgodnie z zasadą 
autonomii państwa i Kościoła� Wyraźnie potępiono totalitaryzm, ale również taki 
ustrój, który pod pozorem światopoglądowej neutralności, wyrzuca Boga ze swo‑
ich struktur15�

 Konieczne jest odwołanie się w tekście przyszłej konstytucji do wartości naj‑
cenniejszych dla polskiego narodu, takich jak umiłowanie wolności, gotowość do 
poświęceń w imię jej zachowania i obrony, honor, tolerancja, solidarność społeczna 
i narodowa� Laickość państwa jest niesłusznie przedstawiana jako zasadnicza 
i niemalże jedyna gwarancja wolności i równouprawnienia obywateli� „Uważamy, 
iż charakterystykę państwa – czytamy w liście pasterskim – w całości wyczerpuje 
określenie go jako prawnej struktury, służącej obywatelom i ich wspólnotom, co 
w konsekwencji uchyla potrzebę szczegółowego opisu jego przymiotów”16�

 Stosunki między Kościołem a państwem powinny opierać się na zasadach 
wzajemnego poszanowania suwerenności i niezależności, współdziałania dla dobra 

11 P� Borecki, Geneza modelu stosunków państwo–Kościół w konstytucji RP, Warszawa 2008, s� 98�
12 Słowo pasterskie biskupów Polski o zadaniach katolików wobec wyborów do parlamentu, Jasna 

Góra, dnia 26 sierpnia 1991 r., 249 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, 
s� 1726�

13 Ibidem, s� 1727�
14 Stanowisko Episkopatu Polski w sprawie wyborów parlamentarnych, Jasna Góra, dnia 27 sierpnia 

1991 r., 249 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 1729–1730�
15 Ibidem, s� 1733�
16 Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń aksjologicznych nowej konstytucji 

RP, Warszawa, dnia 16 czerwca 1990 r., [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2451�
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wspólnego oraz tworzenia odpowiednich warunków życia społecznego� Cele misji 
ewangelizacyjnej Kościoła są w rzeczywistości w dużym stopniu związane z celami 
działalności państwa17� Dlatego też z Konstytucji z 1952 roku należy usunąć zapis 
o rozdziale Kościoła od państwa, który jest źle kojarzony ze względu na dążenia 
państwa totalitarnego do dominacji nad Kościołem� Formuła rozdziału jest też 
bardzo nieprecyzyjna, przez co może spowodować trudności w uwzględnieniu 
w Konstytucji i przestrzeganiu w praktyce wartości niezbędnych dla społeczeństwa 
i państwa� 

 Episkopat zwrócił uwagę na dyskusję toczącą się wokół tego, jaką rolę należy 
nadać wartościom chrześcijańskim w życiu społecznym oraz w jaki sposób mają 
one być respektowane� „Nierzadko wyrażano obawy – pisali biskupi – że spełnia‑
jąc ten postulat, możemy stanąć przed groźbą zaistnienia państwa wyznaniowego, 
w którym będą zagrożone prawa ludzi wyznających inne religie czy ludzi nie‑
wierzących� Podobne obawy świadczą o tym, że podstawowe pojęcie wartości 
chrześcijańskich bywa często rozumiane niewłaściwie”18� Konferencja Episkopatu 
Polski postulowała przyznanie Kościołowi katolickiemu statusu osoby prawnej 
prawa publicznego, co wiązałoby się z koniecznością przywrócenia w polskim 
systemie prawnym podziału osób prawnych na osoby prawa publicznego i osoby 
prawa prywatnego� Wyraziła też nadzieję na pozytywną regulację stosunków 
państwa z  innymi związkami wyznaniowymi, korzystającymi ze swobód 
 religijnych19�

 Kościół nie proponuje szczegółowych rozwiązań konstytucyjnych ani rozwiązań 
o charakterze ściśle politycznym� Jego zadaniem jest dbałość o zachowanie zasad 
moralnych w życiu publicznym, dlatego realizuje misję ewangelizacji także wobec 
wspólnoty politycznej� Powinien być wówczas postrzegany nie jako konkurent lub 
partner gry politycznej, lecz jako stróż porządku moralnego i sumienie krytyczne� 
Po odzyskaniu wolności w pewnych kręgach, które tę rolę Kościoła wcześniej 

17 Ibidem�
18 O wartościach chrześcijańskich w życiu społeczeństwa i narodu, Warszawa, dnia 30 kwietnia 

1993 r., 261 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2460�
19 Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń…, s� 2454� Episkopat proponował 

powrót do stanu prawnego określonego przez Konstytucję z 17 marca 1921 roku oraz konkordat z 10 
lutego 1925 roku, cechujący się uprzywilejowaniem Kościoła katolickiego� W art� 114 Konstytucji 
marcowej czytamy: „Wyznanie rzymskokatolickie, będące religią przeważającej większości narodu, 
zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań� Kościół Rzymskoka‑
tolicki rządzi się własnemi prawami� Stosunek Państwa do Kościoła będzie określony na podstawie 
układu ze Stolicą Apostolską, który podlega ratyfikacji przez Sejm”� Cyt� za: Wybór źródeł do nauki 
prawa wyznaniowego, oprac� E� Gajda, Toruń 2004, s� 16�
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akceptowały, pojawiły się stanowiska krytyczne, negujące jego obecność w życiu 
publicznym20�

 Episkopat odnosił się krytycznie do modelu państwa świeckiego21� Zakładając, 
że świeckość państwa wiąże się z uznaniem religii i moralności za sprawę prywatną 
obywateli, to takie państwo będzie kształtowało porządek publiczny w oparciu 
o agnostycyzm religijny i  relatywizm moralny, według którego wszystko jest 
względne, nie ma żadnej obiektywnej prawdy� W konsekwencji prowadzi to do 
zaniku umiejętności rozróżniania dobra i zła oraz negacji Boga� Sama zaś religia 
i etyka postrzegana będzie jako zagrożenie dla tolerancji, stwarzające niebezpie‑
czeństwo fundamentalizmu religijnego, wobec czego naturalne jest dla tej koncep‑
cji światopoglądowej dążenie do eliminacji treści religijnych z życia publicznego22�

 Postulat świeckości państwa jest fałszywy i niebezpieczny, gdyż zarówno jed‑
nostka, jak i społeczeństwo, które stają przed koniecznością dokonywania wyborów, 
potrzebują kryteriów pomocnych w odróżnieniu dobra od zła� Negacja wartości 
moralnych zazwyczaj powoduje likwidację rządów sprawiedliwości na rzecz rzą‑
dów siły lub pieniądza� Chrześcijaństwo głosi bezwzględną prawdziwość swojej 
wiary, więc religia nie może zostać uznana za sprawę prywatną, tym bardziej, że 
każdy akt religijny ma zarazem głęboki wymiar osobowy i wspólnotowy23�

 Godność osoby ludzkiej jest najwyższą w życiu ziemskim wartością, ale nie 
można przedkładać prawa ludzkiego nad prawo Boże� Dlatego w przyszłej polskiej 
konstytucji, podobnie jak w konstytucjach innych państw demokratycznych, 
powinno znaleźć się odwołanie do Boga� Episkopat uznał równość wszystkich 
Kościołów i wspólnot religijnych wobec prawa i wyraził przekonanie, że stosunki 
między Kościołem katolickim i państwem, które są wspólnotami cechującymi się 
niezależnością i autonomią, powinny być regulowane poprzez konkordat ze Stolicą 
Apostolską24�

20 List biskupów polskich: Akcja Katolicka w służbie nowej ewangelizacji, Szczecin, dnia 17 czerwca 
1995 r., 277 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 1906–1907�

21 W większości współczesnych konstytucji zawarte jest jedynie ogólne sformułowanie określające 
świecki charakter państwa� Pojęcie świeckości jest zazwyczaj uszczegółowione w zdecydowanie 
większym zakresie niż w konstytucjach w ustawodawstwie zwykłym� Państwo świeckie odrzuca 
w konstytucji i ustawodawstwie istnienie religii panującej i odrzuca powiązanie instytucji państwo‑
wych z instytucjami religijnymi� Zob� M� Pietrzak, op�cit�, s� 87–88�

22 List Episkopatu Polski w sprawie konstytucji do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi 
dobrej woli, Niepokalanów, dnia 22 października 1994 r., 272 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, 
[w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 1878�

23 Ibidem�
24 Ibidem, s� 1880�
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 Państwo polskie, akceptujące wolność sumienia i wyznania, musi przestrzegać 
praw ludzi wierzących i nie może ignorować faktu, że społeczeństwo w naszym 
kraju jest w znakomitej większości katolickie� Ignorowanie tego faktu przejawia się 
między innymi w kwestionowaniu obowiązku państwa dotyczącego nauczania 
religii w szkole, chociaż domaga się tego większość rodziców� Nieuwzględnianie 
ich przekonań jest właściwie jednoznaczne z praktyką łamania praw katolików, 
przypominającą czasy komunistyczne� Chociaż katolicy stanowią ogromną więk‑
szość, to są traktowani jako wstydliwa i mało ważna mniejszość� Sfera życia religij‑
nego jest przedmiotem wielu ataków, stąd też Kościół domagał się respektowania 
wartości chrześcijańskich w środkach przekazu i w życiu publicznym, co oznacza‑
łoby, że prawa, które państwo gwarantuje mniejszościom, przysługiwałyby również 
większości25�

 Kościół nie narzuca zasad chrześcijańskich ludziom, którzy nie są chrześcija‑
nami, ale przekazuje je proponując realizację ideału życia społecznego zgodnego 
ze wskazaniami ewangelicznymi� Ma jednak prawo upominania się o respektowa‑
nie zasad chrześcijańskich w życiu społecznym, rozumiane jako publiczne odno‑
szenie się do nich z należnym szacunkiem� Należy dążyć do uniknięcia sytuacji 
publicznego ośmieszania tych zasad i nie dopuścić do lansowania postawy nihili‑
zmu, cynizmu, sprytu życiowego oraz kultu siły i przemocy26�

 Na 279 Konferencji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, która obradowała 
w dniach 15–16 września 1995 r, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, episkopat 
zabrał głos w sprawach publicznych dotyczących Polski i jej problemów podkre‑
ślając, że Polska znajduje się w trudnym momencie swojej historii związanym 
z realizacją przemian społecznych, politycznych i gospodarczych, których koszt 
bywa nieraz bardzo wysoki� Powodem tych trudności są różne wizje Polski, 
a w jeszcze większym stopniu nieumiejętność porzucenia nawyków ukształtowa‑
nych w okresie funkcjonowania państwa totalitarnego� Dowodem na to jest wrogie 
stanowisko większości parlamentarnej wobec problemu regulacji stosunku państwa 
do ludzi wierzących, a także negatywne tendencje w Komisji Zgromadzenia Naro‑
dowego, przygotowującej konstytucję27�

 Stanowiący prawo i dbający o jego przestrzeganie powinni cechować się szcze‑
gólną wrażliwością na wszystko to, co może człowieka poniżyć i zniewolić� Nie 

25 O wartościach chrześcijańskich w życiu społeczeństwa…, s� 2466�
26 Ibidem�
27 Słowo biskupów polskich w sprawach publicznych, Wigry, dnia 15–16 września 1995 r., 279 

Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 1917�
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można dopuścić do tolerowania zła, które ubiera się w pozory wolności� Godność 
i wolność człowieka wiąże się z zachowaniem prawa moralnego, a tworzenie 
współczesnych bożków, które poniżają godność ludzką, musi zostać przezwycię‑
żone odpowiedzialnością społeczną28� Prawdziwa demokracja jest możliwa jedynie 
wtedy, kiedy będzie oparta na właściwej koncepcji osoby ludzkiej� Próby nadania 
demokracji charakteru wszechwładnej prędzej czy później prowadzą do totalita‑
ryzmu� Jej granicą zawsze jest prawda� Dlatego błędne jest podejście zakładające 
możliwość rozstrzygania kwestii moralnych przez większość parlamentarną� 
Demokracja odrzucająca wartości boryka się z korupcją, wzrastającą przestępczo‑
ścią i brakiem poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli29�

 Episkopat podkreślał jak ważną rolę odegrały wartości chrześcijańskie w dzie‑
jach narodu� Poszanowanie wartości chrześcijańskich w Polsce wynika z dziedzic‑
twa dziejowego, które stanowi fundament tożsamości narodowej, stąd też nie wolno 
ich odrzucać w procesie budowy demokracji� Każde państwo demokratyczne 
powinno zachowywać podstawowe normy etyczne w ustawodawstwie i w życiu 
publicznym� Samo sformułowanie norm prawnych przy jednoczesnym unikaniu 
odpowiedzi na pytania dotyczące ich uzasadnienia, czy to w wierze religijnej, czy 
w uniwersalnych zasadach etycznych, nie zagwarantuje zachowania bądź podtrzy‑
mywania ładu moralnego� Brak oparcia życia społecznego na gruncie norm 
i wartości powoduje jego niestabilność� „Trzeba więc określić – czytamy w liście 
pasterskim – jakie wartości podstawowe są wyłączone szczególnie spod zmienno‑
ści bieżących ocen� Jest to tym ważniejsze, że żyjemy w czasach, które znamionuje 
swoisty chaos w zakresie poglądów i postaw moralnych� Jego przejawem jest 
między innymi dążność do odwoływania się do tzw� etyki sytuacyjnej, opartej nie 
na prawie moralnym i kodeksie uniwersalnych wartości, ale na ocenach zależnych 
od zmieniających się sytuacji i obiektywnych ludzkich odczuć”30�

 Episkopat zabierał głos w sprawie przyszłej konstytucji wyrażając przekonanie, 
że jego stanowisko jest podzielane przez większość społeczeństwa� Uznał koniecz‑
ność zawarcia w niej odwołania do Boga, który dla ludzi wierzących jest osta‑
tecznym uzasadnieniem norm moralnych i ładu społecznego, a dla wszystkich 

28 List pasterski Episkopatu Polski z okazji Tygodnia Wychowania, Częstochowa – Jasna Góra, dnia 
25 sierpnia 1998 r., Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na sesji Rady Stałej Episkopatu Polski 
i na zebraniu Biskupów Diecezjalnych, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2069�

29 Słowo biskupów na temat niektórych problemów społecznych, Częstochowa – Jasna Góra, dnia 
30 listopada 2000 r., Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy zebrani na 309. Zebraniu 
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2112�

30 O wartościach chrześcijańskich w życiu społeczeństwa…, s� 2464�
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członków społeczeństwa gwarantem zachowania godności osoby ludzkiej i jej praw� 
Konstytucja powinna także stać na straży obrony życia ludzkiego, które jest naj‑
wyższą wartością, prawem, którego nie nadaje żadna władza ludzka, ale prawem 
przyrodzonym� Nawet jeżeli doszłoby do uchwalenia ustawy niesprawiedliwej, 
która zalegalizuje aborcję i eutanazję, to katolicy są zobowiązani do zachowania 
prawa moralnego� Sprzeczne z tym prawem jest także stawianie na równi z mał‑
żeństwem, rozumianym jako związek mężczyzny i kobiety, który tworzy rodzinę 
monogamiczną, wolnych związków, a zwłaszcza związków tej samej płci� Rodzina 
nie jest wymysłem ludzkim, ale wynika z prawa natury, stąd też wynika prawo 
rodziców do decydowania o treści i kierunkach wychowania moralnego ich dzieci31�

 Po przyjęciu przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego projektu 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 16 stycznia 1997 r� Rada Stała Episkopatu 
Polski przedstawiła swoje stanowisko wobec tego projektu� Był on wynikiem 
kompromisu sił politycznych reprezentowanych w Komisji Konstytucyjnej i dużego 
wysiłku ustawodawczego, ale został skrytykowany przez wiele ugrupowań poza‑
parlamentarnych, które reprezentowały zupełnie odmienną wizję państwa i spo‑
łeczeństwa� Spowodowało to zagrożenie pojawienia się podziałów w polskim 
społeczeństwie i możliwość uczynienia z konstytucji dokumentu narzuconego 
narodowi przez formalnie uprawnioną do tego mniejszość, ale nieuwzględniającą 
interesów większości32� 

 Biskupi stwierdzili, że nie można umieścić w konstytucji zapisu uznającego ją 
za najwyższe prawo w państwie w sensie absolutnym, a człowieka uznać za naj‑
wyższego ustawodawcę� Takie rozwiązanie daje możliwość stanowienia prawa 
stojącego w sprzeczności z prawem naturalnym� Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
normy konstytucyjne są najwyższym prawem, ale w znaczeniu prawa stanowio‑
nego, a nie w znaczeniu bezwzględnym, stąd odwołanie w konstytucji do Boga jest 
dla ludzi wierzących niezbędne� Episkopat domagał się wyeksponowania na 
gruncie konstytucyjnym deklaracji o istnieniu prawa naturalnego i zobowiązania 
państwa do jego ochrony, jako pierwszego i warunkującego inne prawa człowieka� 

 Instytucje państwowe powinny zabezpieczyć podstawowe prawa człowieka, 
takie jak: prawo do swobodnego zakładania rodziny, szczególnie przez ludzi ubo‑
gich, a co za tym idzie posiadania odpowiednich środków na jej utrzymanie; prawo 

31 Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rze-
szów, dnia 14 września 1996 r., [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2482–2483�

32 Biskupi polscy w sprawie konstytucji Rzeczypospolitej 1997 r., Warszawa, dnia 13 lutego 1997 r., 
[w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2015�
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do posiadania odpowiednich środków materialnych niezbędnych do rodzenia 
i wychowywania dzieci; prawo do prywatności życia rodzinnego, a także wyzna‑
wania swojej wiary i stawania w jej obronie; prawo rodziców do wychowywania 
dzieci według własnej tradycji, wartości religijnych i kulturowych, które powinno 
być respektowane przez szkołę oraz inne instytucje wspierające rodziny w wycho‑
wywaniu dzieci33� „Nie widzimy żadnego powodu – czytamy w liście pasterskim 
– ani w normach prawa międzynarodowego, ani w ustawodawstwie Unii Europej‑
skiej, by Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej pomijała pojęcie Narodu Polskiego, 
którego tożsamość wyraża jego historia i kultura”34� Polski Kościół może ofiarować 
jednoczącej się Europie wiele wartości, np� swoje przywiązanie do wiary, religijność, 
duszpasterski wysiłek biskupów i kapłanów, dzięki którym Europa będzie nie tylko 
bogata ekonomicznie, ale także duchowo35�

 Katolicy nie mogą przyjmować postawy bierności wobec propozycji rozwiązań 
konstytucyjnych niezgodnych z zasadami moralności chrześcijańskiej� Chodzi tu 
o stanowiska, które wydają się schlebiać każdej ludzkiej słabości, byle poszerzyć 
mit takiej wolności człowieka, która nic nie kosztuje i niczego nie wymaga36� 
W sytuacji nasilania się różnych form walki z Kościołem niezbędne jest współdzia‑
łanie całego Kościoła37� Trzeba jednocześnie mieć na uwadze, że Kościół nie jest 
siłą społeczno‑polityczną czy też jednym z podmiotów gry politycznej� Misją 
Kościoła nie jest program partyjny, chociaż ma ona skutki w sferze społeczno‑
‑politycznej, ale realizując ją Kościół nie posługuje się środkami politycznymi i nie 
szuka przywilejów38�

 Episkopat stawiał pytanie, w jaki sposób zapobiegać uchwalaniu ustaw, które 
dopuszczają aborcję i eutanazję, w jaki sposób utrzymać świętość i nienaruszalność 

33 List pasterski biskupów polskich na Niedzielę Świętej Rodziny, Jasna Góra, dnia 26 listopada 
1998 r., Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polscy zebrani na 297. Konferencji Plenarnej Episkopatu 
Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2072�

34 Biskupi polscy w sprawie konstytucji…, s� 2016�
35 Jezus Chrystus jedynym naszym Zbawicielem. List na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata, Gdańsk, dnia 15 października 1997 r., [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2051�
36 Słowo pasterskie biskupów polskich na Święto Świętej Rodziny, Częstochowa – Jasna Góra, dnia 

27 listopada 1997 r., Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 292. Zebraniu Plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2054�

37 List Episkopatu Polski z racji jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha, 
Z okazji 1000-lecia męczeńskie śmierci świętego Wojciecha Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa, 
dnia 23 kwietnia 1997 r�, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2029�

38 List pasterski Episkopatu Polski przed pielgrzymką apostolską Ojca Świętego do Polski, Warszawa, 
dnia 2 maja 1997 r., Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 288. Zebraniu Plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2035�
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związku małżeńskiego jako związku kobiety i mężczyzny, jak zapobiec nadużyciom 
w dziedzinie biotechnologii? Są to bardzo niebezpieczne dla społeczeństwa zjawi‑
ska, zważywszy dodatkowo na zapowiedzi partii rządzącej (Sojusz Lewicy Demo‑
kratycznej), która nawiązuje do ciągłości ideowej z partią komunistyczną, że 
zostanie znowelizowana ustawa o planowaniu rodziny, ochrony płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży� Kościół odebrał to jako zapowiedź 
przywrócenia ustawodawstwa komunistycznego, zezwalającego na zabijanie dzieci 
poczętych z tak zwanych względów społecznych� Episkopat stwierdzał, że katolic‑
kie społeczeństwo nie może popierać partii politycznej, która wyraża zamiar 
uchwalenia ustaw godzących w podstawowe prawo do życia�

 W latach dziewięćdziesiątych XX w� Kościół w Polsce próbował na nowo okre‑
ślić swoją tożsamość społeczną w warunkach procesów transformacyjnych, swój 
stosunek do państwa i jego instytucji i w ogóle miejsce w demokratycznym społe‑
czeństwie pluralistycznym39� Jednakże Episkopat Polski błędnie oceniał rzeczywi‑
stość społeczno‑polityczną w pierwszych latach przemian� Uznawał, że polskie 
społeczeństwo jest jednorodne pod względem światopoglądowym podkreślając 
ścisły związek narodowości i religii� Kościół wychodził z założenia, że po 1989 r� 
nadal zachowuje mandat reprezentanta politycznego obywateli, które wynikało 
z instrumentalnego pojmowania demokracji jako ustroju opartego na formule 
rządów katolickiej większości40�

 Episkopat żywił też błędne przekonanie o jednomyślności katolików w Polsce 
w zakresie poglądów politycznych, ale bardzo szybko okazało się, że większość 
społeczeństwa nie uznaje roli Kościoła jako podmiotu życia politycznego� Już na 
początku lat dziewięćdziesiątych pojawiły się liczne dyskusje dotyczące klerykali‑
zmu i antyklerykalizmu41�

 W późniejszym okresie nastąpiła ewolucja w Kościele� Zmianie uległy nie tylko 
deklaracje, ale także oficjalne stanowisko� W listach pasterskich Episkopatu Polski 
rzadko stosowano kategorię katolickiego narodu polskiego, chociaż wielokrotnie 
podkreślano, że Kościół stanowi z narodem wspólnotę42� 

39 J� Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy so-
cjologicznej, Kraków 2004, s� 114�

40 P� Borecki, Geneza modelu stosunków…, s� 103�
41 I� Borowik, Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po 

upadku komunizmu, Kraków 2000, s� 144–145�
42 Wezwanie do modlitwy w oczekiwaniu na wizytę apostolską Ojca Świętego w Ojczyźnie, Gniezno, 

dnia 24 kwietnia 1999 r., Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 299. Zebraniu 
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, [w:] Listy Pasterskie, op�cit�, s� 2087�
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 Episkopat Polski zachowuje jedność w sprawach wiary i moralności, ale w kwe‑
stiach światopoglądowych, społecznych i politycznych jest głęboko podzielony, 
chociaż pytani o wewnętrzne podziały biskupi najczęściej zaprzeczają ich istnieniu� 
Według biskupa Tadeusza Pieronka Episkopat nigdy nie miał charakteru organu 
monolitycznego� Ani w dwudziestoleciu międzywojennym, ani w czasach komu‑
nistycznych, kiedy prymasem był kardynał Stefan Wyszyński, nie brakowało w nim 
sporów i podziałów� Na zewnątrz Kościół musiał reprezentować jedność, aby móc 
obronić się przed atakami totalitarnego państwa, bo komuniści tylko czekali na 
okazję do rozbicia Kościoła� Byłoby zresztą nienaturalne gdyby wszyscy biskupi 
mieli jako ludzie dojrzali i wykształceni takie same poglądy43�

 Z kolei publicysta „Gazety Wyborczej” Roman Graczyk pisał, że jedną z przy‑
czyn, dla których w Polsce wciąż nie ma dobrej konstytucji, jest postawa Kościoła 
wysuwającego paradoksalne zarzuty o próbach ustanowienia przez nową konsty‑
tucję „państwa nihilistycznego”� Polska nie jest w stanie uchwalić konstytucji bez 
ideologicznego straszaka, a stanowisko Kościoła dowodzi, że problem konfesyjno‑
ści państwa jest ciągle aktualny44�

 Episkopat był bardzo aktywny w kwestii konstytucji przedstawiając swoje 
postulaty w wielu oficjalnych wypowiedziach, ale trzeba przyznać, że zostały one 
uwzględnione w tekście obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej w nieznacznym 
stopniu� Świadczy o tym między innymi kompromisowa konstrukcja odwołania 
do Boga w preambule i ogólnikowe sformułowanie art� 38, w którym Rzeczpospo‑
lita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia� Ponadto biskupi 
uznali, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nie zabezpiecza prawa rodziców do 
wychowywania dzieci i w niewielkim stopniu podkreśla kwestie suwerenności, 
tożsamości i tradycji narodowej�

 Konferencja Episkopatu Polski nie poddawała oficjalnej ocenie wyniku referen‑
dum konstytucyjnego, ale odnosiła się krytycznie do uchwalonej Konstytucji, przy 
czym krytyka ta nie miała charakteru politycznego� Największym w jej świetle 
mankamentem ustawy zasadniczej jest brak jasnego określenia innych niż boskie 
źródeł wartości uniwersalnych, stąd też tekst Konstytucji budzi poważne zastrze‑
żenia moralne45� Mimo częściowego uwzględnienia niektórych postulatów, np� 

43 Kościół bez znieczulenia. Z bp. Tadeuszem Pieronkiem rozmawia Marek Zając, Kraków 2004, 
s� 228�

44 R� Graczyk, Polski Kościół. Polska demokracja, Kraków 1999, s� 160–161�
45 Komunikat z 288 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, „Biuletyn KAI”, 06�05�1997, 

18 (268), s� 2�
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zaakcentowania dziedzictwa narodowego i  oparcia katalogu wolności, praw 
i obowiązków człowieka i obywatela na przyrodzonej godności człowieka, należy 
stwierdzić, że zabiegi Konferencji Episkopatu Polski w sprawach regulowanych 
w konstytucji nie miały znaczącej skuteczności, czego dowodzi jej krytyczny sto‑
sunek wobec ustawy zasadniczej�



128 Summary

constitutional postulatem of polish episcopate’s conference  
in years 1989–1997

at the begining of a transformation the Polish Episcopate critized a separation of the 
church and the state, but it assured that it doesn’t think about organising a religious coun‑
try� Relations between the church and the state should be based on respect of the sovereignty 
and independence�

 The Episkopat said that the church doesn’t suggest political solutions� The Episkopat 
thought that a future constitution should be turned to God, who is, for believers, the only 
justification of moral standards and a social order� The God is for all members of a society 
a guarantee of a self – respect and the law of a human being� The constitution should also 
protect peoples’ life, which is the highest value, an innate law, which cannot be given by the 
authorities�
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jednym z fundamentalnych pRoblemów poruszanych w badaniach nad 
przywództwem politycznym jest poszukiwanie determinant, które decydują o tym, 
że jednostka zostaje przywódcą politycznym, zyskując tym samym mandat zaufa‑
nia większej zbiorowości i prawo sprawowania władzy w określonym zakresie� 
W pracach z okresu starożytności można zauważyć, że wielu filozofów czy uczo‑
nych doradzało przywódcom, w jaki sposób efektywnie sprawować powierzoną 
władzę i wpływać na poddanych� Przykładowo, Mencius (Mengzi, Meng Ke), orę‑
downik myśli Konfucjusza, służył radą chińskim przywódcom jeszcze w IV w� 
p�n�e�, Unsuru`l‑Ma`Ali w XI w� doradzał władcom perskim, z kolei w XVI w� we 
Włoszech Niccolo Machiavelli zadedykował słynne dzieło Książe Lorenzo di Piero 
de’ Medici1� Wszystkie te analizy podkreślają przewagę władcy i w jego kompeten‑
cjach pokładają sukces zarządzania�

W europejskiej literaturze tradycje odwołują badaczy do dwóch nurtów, które 
odcisnęły swe piętno na współczesnych analizach i badaniach przywództwa poli‑
tycznego� Pierwszy z nich – podmiotowy, dominował w pierwszej połowie XX 
wieku, jego założenia ogniskowały uwagę badaczy na osobie przywódcy politycz‑
nego – jego przymiotach, motywacjach czy innych właściwościach psychologicz‑
nych, które decydują o efektywności sprawowanej funkcji� Drugi nurt, sytuacyjny, 
zyskał uznanie w połowie XX w� i wskazywał na istotność specyficznych uwarun‑
kowań kontekstowych dla krystalizacji przywódcy politycznego2� Druga połowa 
ubiegłego stulecia to okres integracji wskazanych podejść, co zaowocowało trzecią 

1 R� Ayman, The leadership perceptron: the role of gender and culture, [w:] Leadership Theory and 
Research: Perspectives and Directions, red� M� Chemers, R� Ayman, San Diego 1993, s� 137–166�

2 R�J� Sternberg, J� Antonakis, A� T Cianciolo, The Nature of Leadership, London 2004, s� 148�
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drogą – ujęciem relacyjnym przywództwa politycznego, które ogniskuje się na 
zależnościach pomiędzy liderem a jego zwolennikami� XXI w�, w którym zdecydo‑
wanie najintensywniej dokonało się urynkowienie polityki, zainicjował procesy 
kształtujące czwarty nurt, który można nazwać reaktywnym� Przywódca polityczny 
kreuje swoją rolę w interakcji z potrzebami i oczekiwaniami potencjalnych wybor‑
ców i modyfikuje ją w procesie bieżącego dostosowywania się do ewentualnych 
zmian w zakresie tych potrzeb i oczekiwań� W dużej mierze przywódca traktowany 
jest w nim jako produkt, dla którego fundamentalnym zadaniem jest znalezienie 
konsumentów, którzy go „kupią”� Jego krystalizacja dokonuje się pośrednio, przede 
wszystkim poprzez media, za pomocą których przywódca dostosowuje swój 
wizerunek do zmieniających się oczekiwań obywateli� Reaktywność jest więc 
procesem aktywnego zarządzania zmianą wizerunku przywódcy dokonywanym 
na potrzeby ewoluujących preferencji społecznych� 

Prezentowany artykuł dokonuje zestawienia i szczegółowej analizy tradycyjnych 
i współczesnych podejść do procesu wyłaniania się przywództwa politycznego, 
porządkując rozważania i badania w cztery wskazane nurty: podmiotowy, sytu-
acyjny, relacyjny oraz reaktywny� Takie ich zestawienie wskazuje jednocześnie na 
ewolucję w badaniach tego obszaru oraz podkreśla adekwatność zmian w odnie‑
sieniu do otoczenia społeczno‑politycznego�

pOdejście pOdmiOtOwe

Ujęcie podmiotowe, które dominowało do połowy ubiegłego stulecia popularnie 
zwane jest w literaturze jako teoria wybitnej jednostki (The Great Man Theory)� 
Wedle jej głównych założeń przedstawionych po raz pierwszy przez Thomasa 
Carlyle`a3, historia może być wyjaśniana przez wpływ wielkich jednostek o ponad‑
przeciętnych przymiotach� W swoich dziełach autor pisał: „Historia świata jest 
biografią wybitnego człowieka”4� Autor dokonując analizy wielkich postaci (m�in� 
Luther, Shakespeare, Rousseau, Napoleon) wyrażał przekonanie, że to głębokie 
inspiracje oraz niepowszednie ich cechy zadecydowały o wielkich zwrotach 
w historii� Argumenty te wspierała refleksja Fredericka A� Woodsa, który odwo‑
łując się do analizy kilkuset władców europejskich sformułował sąd, że to ich 

3 T� Carlyle, On heroes, hero-worship, and the heroic in history, Oksford 1907�
4 W�J� Bennett, The Book of Man: Readings on the Path to Manhood, Nashville 2011, s� 396�
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zdolności i umiejętności wyrokowały o jakości panowania i kondycji zarządzanego 
państwa5�

W badaniach podejmowanych przez uczonych w podejściu podmiotowym 
można zauważyć trzy wyraźne nurty analiz, które w odmiennym obszarze psycho‑
logicznej charakterystyki jednostki doszukują się jej wyjątkowości� Pierwszy z nich 
wskazuje na specyficzne cechy osobowościowe przywódcy politycznego� Poszuki‑
wania dyspozycji osobowościowych liderów wskazują często na znaczenie wysokiej 
samooceny� W badaniach Anny Potockiej‑Hoser okazało się, że wysoki poziom 
samooceny i samoakceptacji wykazują aktywni działacze największej w okresie 
realizacji badań partii – PZPR w porównaniu do działaczy mniejszych organizacji, 
osób biernych politycznie czy członków związków zawodowych6� Jednostka z wyż‑
szą samooceną wykazuje większą pewność siebie, aktywniej i śmielej podchodzi 
do różnego rodzaju problemów� Z kolei niższa samoocena częściej predestynuje 
jednostki do politycznej porażki, przywódcy tacy przeżywają częściej poczucie 
bezsilności politycznej7� Jednak samoocena jest cechą, która wykazuje dość duże 
zróżnicowanie w zakresie przywództwa politycznego8� W badaniach amerykań‑
skich prezydentów James D� Barber zwrócił uwagę, że przywódcy z wysokim 
stopniem samooceny prezentowali zdecydowanie większą łatwość uczenia się na 
własnym doświadczeniu oraz byli bardziej skuteczni w sprawowaniu urzędu9� Na 
podstawie układu kilku cech autor wykrystalizował cztery typy prezydentów, które 
prezentują odmienny poziom samooceny10� Typy pasywny-pozytywny oraz 
pasywny-negatywny charakteryzują się niską samooceną, jednak w pierwszym 
przypadku jest ona kompensowana przez zachowania ingracjacyjne i powierz‑
chowny optymizm (samoocena oparta na poczuciu niskiej atrakcyjności), nato‑
miast w  drugim przez służbę innym ludziom oraz niechęć do agresywnych 
i  intensywnych negocjacji (samoocena oparta na poczuciu beznadziejności)� 

5 F�A� Woods, The Influence of Monarchs: Steps in a New Science of History, New York 1913� 
6 A� Potocka‑Hoser, Aktywiści organizacji społecznych i politycznych w zakładzie przemysłowym, 

Warszawa 1985�
7 C� Barrier‑Barry, R� Rosenwein, Psychological Perspectives on Politics, New York 1985, s� 64–65�
8 W rzeczywistości badanie relacji między przywództwem politycznym a samooceną jest niezwy‑

kle trudne, bowiem trudno oszacować na ile wysoka samoocena wpływa na osiągnięcie władzy, 
a w jakim stopniu osiągnięcie władzy tę samoocenę podnosi� Zweryfikowanie tych wątpliwości wy‑
magałoby badań poziomu samooceny jednostki przed przyjęciem roli przywódcy politycznego oraz 
w trakcie sprawowania władzy�

9 J�D� Barber, The Presidential Character: Predicting Performance in the White House, New York 
1985�

10 A�L� George, Assessing Presidential Character, „World Politics” 1974, vol� 26, nr 2, s� 234–282�
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Z kolei typy aktywny-pozytywny oraz aktywny-negatywny charakteryzuje wysoki 
poziom samooceny – pierwszy współwystępuje z pasją sprawowania urzędu, 
gotowością do działania, drugi natomiast traktuje władzę jako środek do samore‑
alizacji, nie czerpie radości z zaangażowania, bowiem otrzymuje niską satysfakcję 
emocjonalną� 

W badaniach Paula M� Snidermana porównano poziomy samooceny przywód‑
ców politycznych i ich zwolenników11� Okazało się, że aktywiści partyjni (nieko‑
niecznie sprawujący formalnie funkcje lidera) mają wyższy poziom tej dyspozycji 
w  trzech wyróżnionych przez autora wymiarach: poczucia niskiej wartości, 
poczucia niższości oraz kompetencji interpersonalnych, przy czym najbardziej 
różnicujący okazał się ostatni czynnik� Autor zauważa, że niska samoocena może 
współwystępować z motywacją władzy (na przykład poprzez potrzebę bycia 
podziwianym), jednak jej słaby poziom jest istotną przeszkodą w wejściu w sferę 
polityki lub utrzymaniu się w niej dłużej, bowiem bojaźliwość, ustępliwość, nie‑
śmiałość czy trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych znacząco 
utrudniają sukces w tej płaszczyźnie� Weryfikując tę tezę na gruncie karier poli‑
tycznych amerykańskich polityków przynależących do Demokratów i Republika‑
nów okazało się, że nie ma bezpośredniego związku między poziomem samooceny 
a sprawowaniem funkcji w partii� 

Wiele badań poświęcono analizie cech przywódców politycznych w ujęciu 
pięcioczynnikowego modelu osobowości Paula Costy i Roberta McCrae� I tak, Dean 
K� Simonton ukazał, że ekstrawersja oraz otwartość na doświadczenie częściej 
związane są z różnymi wskaźnikami sukcesów badanych amerykańskich prezy‑
dentów12� Otwartość pozytywnie korelowała także z wielkością przywódcy oce‑
nioną przez historyków w badaniach Stevena J� Rubenzera i współpracowników13, 
była to jednak dość słaba zależność� Wielu autorów ogniskuje swoją uwagę na 
tworzeniu indywidualnych portretów przywódców politycznych opartych o cechy� 
Wspomniany S�J� Rubenzer wraz z zespołem wykazali wysokie poziomy sumien‑
ności i surgencji oraz niski w zakresie ugodowości u George`a Washingtona� 
Z analizy Pascala de Suttera wynika z kolei, że George Bush charakteryzuje się 
wysoką ekstrawersją, ale niskimi poziomami otwartości na doświadczenie, ugodo‑

11 P�M� Sniderman, Personality and democratic politics, Berkeley–Los Angeles–London 1975, s� 269 
i n�

12 D�K� Simonton, Presidential personality: Biographical use of the Gough Adjective Check List, 
“Journal of Personality and Social Psychology” 1986, nr 51, s� 149–160�

13 S�J� Rubenzer, T�R� Faschingbauer, D�S� Ones, Assessing the U.S. presidents using the revised NEO 
Personality Inventory, „Assessment” 2000, nr 7, s� 403–420�
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wości oraz sumienności14� Badacze często podejmują analizy cech osobowości 
historycznych przywódców politycznych� Są to jednak oceny konkretnych jedno‑
stek, trudno tutaj mówić o poszukiwaniu uniwersalnego wzorca idealnego przy‑
wódcy, z pewnością jednak z poznawczego punktu widzenia są to cenne refleksje�

Przedmiotem wielu badań był również sposób funkcjonowania poznawczego 
przywódców politycznych� Okazało się m�in�, że w amerykańskich wyborach 
prezydenckich częściej wygrywali optymiści15� Wśród przywódców politycznych 
wysoki poziom optymizmu wiąże się często z eskalacją kryzysu i agresją16� Badania 
wskazują także, że objęcie funkcji przywódczej implikuje inne postrzeganie rze‑
czywistości społeczno‑politycznej w kategoriach większej złożoności, uwzględnia‑
jącej wiele powiązanych ze sobą aspektów� Analizy Krystyny Skarżyńskiej zwracają 
uwagę, że po objęciu przywództwa polityk przechodzi z pozycji obserwatora na 
pozycję aktora, czyli aktywnego uczestnika i decydenta, co może wpływać na 
zmianę sposobu interpretacji zdarzeń przez przywódcę politycznego17� Aktorzy 
częściej są skłonni przypisywać własne porażki czynnikom sytuacyjnym lub przy‑
pisywać winę innym� Koncentrują się w myśleniu o polityce przede wszystkim na 
działaniach i skuteczności� Zmiany te obserwuje się wyłącznie u przywódców 
osiągających sukcesy polityczne� Pozostałych charakteryzuje dość niski poziom 
złożoności poznawczej, która nie wzrasta wraz z objęciem funkcji przywódczej�

Obok nurtu, który podkreśla specyficzne cechy osobowościowe przywódcy 
politycznego, drugi zwraca uwagę na jego szczególne zachowania� Badania prowa‑
dzone na jego gruncie poddają analizie strategie sprawowania władzy politycznej 
przez przywódców w oparciu o sposoby podejmowania decyzji czy budowania 
relacji z otoczeniem� Na tej podstawie Ralph White oraz Donald Lippitt wyróżnili 
trzy style przywództwa politycznego18� Pierwszy – autorytarny – opiera się na 
centralizacji i monopolizacji władzy w rękach przywódcy, nie zezwala on na funk‑
cjonowanie jakichkolwiek ról, które posiadałyby chociaż namiastkę władzy, 
samodzielnie podejmuje decyzje� Postrzega on otoczenie w kategoriach hierarchii 
władzy, w której szczyt zajmuje przywódca polityczny� Wymaga on posłuszeństwa 

14 P� de Sutter, Szaleńcy u władzy, Warszawa 2009, s� 178 i n�
15 H�M� Zullow, M�E� Seligman, Pessimistic rumination predicts defeat of Presidential candidates: 

1900–1984, „Psychological Inquiry” 1990, nr 1, s� 52–61�
16 Np� J�M� Satterfield, M�E�P� Seligman, Military aggression and risk predicted by explanatory style, 

„Psychological Science” 1994, nr 5, s� 77–82�
17 Za: U� Jakubowska, Przywództwo polityczne, [w:] Podstawy psychologii politycznej, red� K� Skar‑

żyńska, Poznań 2002, s� 99�
18 R� White, D� Lippitt, Autocracy and Democracy, New York 1960�
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i posłuchu� W kolejnym stylu – leseferycznym – podejmowanie decyzji jest proce‑
sem oddanym całkowicie grupie� Społeczności delegowana jest pełna wolność 
i swoboda w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą� Rola przywódcy sprowa‑
dzona zostaje do reprezentacyjnej, stanowi on ogniwo łączące daną społeczność 
z otoczeniem zewnętrznym� Pośredni styl – demokratyczny – zapewnia aktywne 
i  grupowe podejmowanie decyzji, przywódca zachęca jednostki do udziału 
w dochodzeniu do ważnych dla nich decyzji poprzez różnego rodzaju konsultacje 
i dyskusje� 

Na bazie profilów osobowości przywódców politycznych Harold D� Lasswell 
przedstawił klasyfikację trzech stylów przewodzenia politycznego: Polityczny 
Agitator, Polityczny Administrator oraz Polityczny Teoretyk19� Pierwszy z nich to 
przywódca, który wzbudza w odbiorcach szereg emocji i czerpie z tego satysfakcję 
oraz wykazuje się dużymi zdolnościami na gruncie kontaktów interpersonalnych� 
Kolejny posiada zdolności zarządzania rzeczami i sytuacjami realnie istniejącymi, 
jest konkretny i racjonalny� Z kolei Polityczny Teoretyk ukierunkowany jest na idee 
i formowanie dalekosiężnych programów, jednocześnie ogólny i powierzchowny 
ogląd bieżącej sytuacji�

Trzeci z nurtów w podejściu podmiotowym ogniskuje uwagę na szczególnych 
motywach działalności politycznej przywódców� Motywami określamy tendencje 
do zbliżania się do pożądanych stanów końcowych lub też unikania tych, które 
wzbudzają w jednostce niepokój� Motyw steruje ukierunkowanymi zachowaniami 
ludzi� To uświadomienie celu i programu, umożliwiające danej osobie podjęcie 
określonej czynności20� Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że motywy niejedno‑
krotnie działają na poziomie utajonym, nieuświadamianym – może to być wynik 
uruchamianych mechanizmów obronnych lub braku głębszej refleksji nad uwa‑
runkowaniami naszych długoterminowych działań� David G� Winter, przyjmując, 
że motywy są stabilnymi dyspozycjami, wzbudzanymi przez określone strumienie 
bodźców, kierującymi zachowaniami ludzi, w odniesieniu do kandydatów na 
urzędy polityczne za istotne uznał trzy główne motywy: osiągnięć, afiliacji oraz 
władzy21� Badania amerykańskich przywódców politycznych potwierdzają zasad‑

19 H�D� Lasswell, Political System, Styles and Personalities, [w:] Political Leadership in Industrialized 
Societies. Studies in Comparative Analysis, red� L�J� Edinger, New York–London 2001�

20 J� Strelau, D� Doliński, Psychologia, t� 1, Gdańsk 2008, s� 600�
21 D�G� Winter, Personality: Analysis and interpretation of lives, Nowy Jork 1996; idem, Motivation 

and Political Leadership, [w:] Political Leadership for the New Century: Personality and Behavior 
Among American Leaders, red� L�O� Valenty, O� Feldman, Westport 2002, s� 25 i n�
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ność tego rozróżnienia22� Liderzy, uzyskujący wysokie wyniki pod względem 
motywacji władzy mają tendencje do zdecydowanych działań z użyciem siły, 
w rezultacie mogą wydawać się charyzmatyczni dla zwolenników i agresywni dla 
przeciwników� Z kolei przywódcy o motywacji afiliacyjnej nastawieni są bardziej 
pokojowo, dopóki nie czują się zagrożeni� Motywacja osiągnięć natomiast nie 
przyczynia się specjalnie do sukcesu w polityce, ponieważ powoduje, że ludzie 
zaczynają przeżywać frustrację pod wpływem wielu nieodłącznych elementów 
życia politycznego� Badania na gruncie rodzimej polityki prowadzone przez 
K� Skarżyńską wskazują, że potrzeby wpływu, afiliacji, motywacja osiągnięć oraz 
wysoka ocena indywidualnej przedsiębiorczości cechują aktywistów politycznych23� 
We wcześniejszych badaniach autorki wśród motywów zaangażowania politycz‑
nego młodzi aktywiści polityczni sprawujących określone funkcje wskazywali m�in� 
potrzebę osiągnięć oraz oddziaływania na życie w kraju24� Autorka u części akty‑
wistów zdiagnozowała potrzebę afiliacyjno‑identyfikacyjną, która charakteryzo‑
wała się przynależnością do grupy oraz możliwością nawiązywania aktywnej 
relacji ze znaczącymi osobistościami w otoczeniu społeczno‑politycznym� Motywy 
te w mniejszym stopniu wyrażali mniej zaangażowani politycznie, którzy częściej 
cenili spokojne życie oraz dbałość o środowisko naturalne�

Dążenie do władzy jest motywem, którego struktura wewnętrzna może być 
zróżnicowana u różnych przywódców politycznych i opierać się na odmiennych 
potrzebach psychologicznych� David G� Winter zauważa, że może ona wynikać 
z potrzeby wpływania na innych ludzi25� Z kolei Margaret G� Hermann podkreśla, 
że jednostki takie dążą częściej do niezależności26� Motyw sprawowania władzy 
może także mieć swe źródła w potrzebie altruisycznej, która ukierunkowuje przy‑
wódcę na działalność na rzecz dobra społeczności danego państwa lub regionu� 
Niektórzy autorzy wierzą nawet, że przywództwo jest jedynie wtedy efektywne, gdy 
podejmowane działania wynikają z tej właśnie potrzeby27� U części przywódców 

22 Za: D�G� Winter, Personality and political behavior, [w:] Oxford handbook of political psychology, 
red� D�O� Sears, L� Huddy, R� Jervis, New York 2003, s� 122�

23 Zob� K� Skarżyńska, Polityka i politycy w świadomości potocznej: wyobrażenia ról oraz pożąda-
nych cech polityków, „Studia Politologiczne” 1996, nr 1, s� 67–81�

24 Eadem, Młode elity polityczne: charakterystyka psychologiczna, „Studia Psychologiczne”, 1996, 
2, s� 45–60�

25 D�G� Winter, Measuring the motives of political actors at a distance, [w:] The psychological as-
sessment of political leaders, red� J�M� Post, Ann Arbor 2003, s� 153–177�

26 M�G� Hermann, Explaining foreign policy behavior using the personal characteristics of political 
leaders, „International Studies Quarterly” 1980, vol� 24, nr 1, s� 7–46�

27 R�N� Kanungo, M� Mendonca, Ethical dimensions of leadership, London 1996�
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z kolei motyw władzy może mieć swe źródła w potrzebie bycia sławnym, podzi‑
wianym przez tłumy� Ten rodzaj potrzeby ma charakter kompensacyjny – człowiek 
niepewny poczucia własnej wartości oczekuje potwierdzenia jej przez otoczenie28�

Interesującym motywem działalności przywódczej jest podejmowanie ryzyka, 
które jak dowodzą badania charakterystyczne jest dla młodych liderów� Starsi 
częściej deklarowali preferencję dla spokojnej działalności, cenili większą ilość 
informacji oraz wyższe prawdopodobieństwo sukcesu współwystępujące z mniej‑
szymi kosztami podejmowanej przez nich aktywności29� Wyższa potrzeba podej‑
mowania ryzyka charakteryzuje przywódców z  wyższą potrzebą osiągnięć30, 
większą tolerancją dla niejednoznacznych sytuacji31� Ponadto jednostki te mają 
większą siłę oddziaływania w dyskusjach32 oraz są bardziej przekonujące33� Badania 
te jednak wymagają weryfikacji na gruncie polityki, bowiem ich odniesienie jest 
jedynie teoretyczne w oparciu o analizy empiryczne w innych płaszczyznach 
aktywności przywódczej (m�in� menedżerowie)�

Teoria wybitnej jednostki spotkała się z szeroką polemiką, która przede wszyst‑
kim dotyczyła traktowania wybitnych przymiotów przywódcy politycznego jako 
wyłącznie decydujących o jego funkcji� Herbert Spencer podkreślał, że wyłonienie 
się przywódcy politycznego jest wynikiem splotu wielu czynników i zanim będzie 
on mógł oddziaływać na społeczeństwo, to społeczeństwo oddziałuje na jego 
osobę34� Tezę o „tworzeniu”, a nie „urodzeniu” się wielkich przywódców wspierał 
także William Stone, wskazując, że bycie przywódcą wymaga określonej akceptacji 
społeczeństwa, które wspiera jego osobiste zdolności jako istotne z punktu widze‑
nia rozwiązania określonych problemów społecznych35�

28 E� Elms, Personality in politics, New York 1976; W� Stone, The psychology of politics, London 
1974� Za: U� Jakubowska Przywództwo polityczne…, s� 94�

29 A�J� Alluto, L�G� Hrebiniak, Research on commitment to employing organizations: Preliminary 
findings on a study on managers graduating from engineering and MBA programs, Paper presented on 
Academy of Managements Meetings 1975� Za: B�M� Bass, The Bass Handbook of Leadership: Theory, 
Research, and Managerial Applications, New York 2008, s� 181�

30 D�C� McClelland, Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study, „Journal of Perso‑
nality and Social Psychology” 1965, nr 1, s� 389–392�

31 J�L� Schere, Tolerance of Ambiguity as a Discriminating Variable Between Entrepreneurs and 
Managers, Pennsylvania 1981�

32 M�A� Wallach, N� Kogan, D�J� Bern, Group influence on individual risk taking, „Journal of Ab‑
normal and Social Psychology” 1962, nr 65, s� 75–86�

33 D�G� Marquis, Individual responsibility and group decisions involving risk, „Industrial Manage‑
ment Review” 1962, nr 3, s� 8–23�

34 H� Spencer, The Study of Sociology, New York 1896, s� 34�
35 W� Stone, The psychology of politics, London 1974�
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pOdejście Sytuacyjne

Z ujęciem podmiotowym polemizowali przede wszystkim historycy i filozofowie, 
którzy zanegowali jego założenia przenosząc punkt ciężkości wyjaśnień z podmiotu 
na jego otoczenie� W myśl ich propozycji to „duch czasu” (The Zietgeist Theory) ma 
decydować o tym, że jednostka zostaje przywódcą politycznym� Krystalizacja 
przywództwa dokonuje się tutaj w konsekwencji specyficznego splotu zdarzeń 
i jednostka nie musi posiadać szczególnych z góry określonych cech36� 

Leo Tolstoy był zdania, że tacy przywódcy, jak chociażby Aleksander Wielki czy 
Napoleon Bonaparte swój sukces zawdzięczają nie tyle własnym przymiotom, ale 
przede wszystkim „duchowi czasu”, specyficznym warunkom historycznym i kul‑
turowym, które stworzyły odpowiedni klimat dla ich działań� W swojej pracy autor 
przedstawił szereg dowodów, które sugerują, że nie zręczność oraz efektywność 
podejmowanych decyzji doprowadziły do sukcesów wielkich historycznych przy‑
wódców, ale właśnie specyficzne okoliczności, które nie poddają się racjonalnej 
kontroli37� Jak podkreśla Ralph Melvin Stogdill: „specyficzna konstelacja przymio‑
tów nie czyni jednostki przywódcą (…) Dowody sugerują, że przywództwo to 
relacja, która funkcjonuje między ludźmi w określonym kontekście sytuacyjnym, 
stąd osoby, które stają się przywódcami w jednej sytuacji, wcale nie muszą być nimi 
w innej”38� Ten sam człowiek najprawdopodobniej w innych okolicznościach nie 
odniósłby takiego sukcesu�

Podejście to jednak zostało oparte przede wszystkim na rozważaniach teoretycz‑
nych w odniesieniu do postaci historycznych� Jego prezentacja odnosiła się w dużej 
mierze do powierzchownych obserwacji, a sposób jej weryfikacji w oparciu o nie‑
żyjące osoby uniemożliwiał analizę podmiotową� Współcześnie odbiera się 
wyłączność tezie o kategorycznym wpływie otoczenia na proces wyłaniania się 
przywódcy politycznego, choć zwraca się uwagę na istotność czynników zewnętrz‑
nych w przyjmowaniu roli przywódcy politycznego� Przykładowo, analizy sukcesu 
B� Obamy39 dokonywane w duchu teorii zwracają uwagę na istotność sytuacji 
wewnętrznej i międzynarodowej, w której doszedł on do władzy (słaby system 

36 M�in� U� Jakubowska, Przywództwo polityczne…, s� 91; E� Elms, Personality in politics, New York 
1976; W� Stone, The psychology of politics, London 1974�

37 D�R� Forsyth, Group Dynamice, Belmont 2009, s� 255�
38 R�M� Stogdill, Handbook of Leadership, New York 1974, s� 63–64�
39 Ch� Baumann i inni, Barack Obama’s presidential election from an organisational perspective – an 

integrative analysis, Munich 2009, s� 18�
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opieki zdrowotnej, duży deficyt budżetowy czy wojna w Iraku), jednak nie dyskre‑
dytują innych czynników tkwiących w samym przywódcy�

pOdejście relacyjne40

Istotność analiz podejmujących zależności pomiędzy liderem a jego sympatykami 
podkreśla pierwotnie zaszczepiony z psychologii zarządzania termin przywództwo 
relacyjne41� W jego zakresie możemy wskazać dwa kierunki analiz: podmiotowy 
(entity) oraz relacyjny (relational)42� Pierwsza, bardziej tradycyjna perspektywa, 
zakłada, że: 

a) każda jednostka posiada „wiedzący umysł”;
b)  ludzie mają dostęp do zasobów swojego umysłu (treści umysłu i wiedza są 

postrzegane jako właściwości jednostki, coś, co jest w jej posiadaniu);
c)  jednostki jako całości są bytami o zarysowanej granicy względem innych i są 

wyróżniane z własnego otoczenia43�
W tym kontekście „wiedząca” jednostka jest rozumiana jako architekt i kontro‑

ler własnego wewnętrznego i zewnętrznego porządku� Nacisk kładziony jest na jej 
poglądy, potrzeby, zamiary, zachowania, oczekiwania, cechy w relacjach z inną 
osobą44� H� Peter Dachler i Dian‑Marie Hosking określają to podejście jako „pod‑
miot‑przedmiot” – „stosunki społeczne są ustanawiane przez podmiot, który dąży 

40 Ta część prezentuje główne tezy rozważań autorki zawarte w odrębnym artykule: A� Turska‑
‑Kawa, Przywództwo polityczne jako wynik wzajemnej relacji między przywódcą a jego zwolennikami, 
[w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, red� M� Hartliński, seria: „Forum Politologiczne”, 
Olsztyn, w druku�

41 R�M� Stogdill, A�E� Coons, Leader behavior: Its description and measurement, Columbus 1957�
42 M� Uhl‑Bien, Relational Leadership Theory: exploring the social processes of leadership and or-

ganizing, „Leadership Quarterly” 1996, vol� 17, nr 6, s� 655�
43 H�P� Dachler, D�M� Hosking, The primacy of relations in socially constructing organizational 

realities, [w:] Management and organization: Relational alternatives to individualism, [w:] Management 
and Organisation: Relational Perspectives, red� D�M� Hosking, H�P� Dachler, K�J� Gergen, Aldershot 
1995, s� 1–29�

44 E�P� Hollander, Leadership dynamics: A practical guide to effective relationships, New York 1978; 
R�G� Lord, D�J� Brown, S�J� Freiberg, Understanding the dynamics of leadership: The role of follower 
self-concepts in the leader/follower relationship, „Organizational Behavior and Human Decision 
Processes” 1999, nr 78, s� 1–37; M� Uhl‑Bien, G� Graen, T� Scandura, Implications of leader–member 
exchange (LMX) for strategic human resource management systems: Relationships as social capital for 
competitive advantage, [w:] Research in personnel and human resource management, red� G�R� Ferris, 
vol� 18, Greenwich 2000, ss� 137–185�
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do osiągnięcia wiedzy o innych osobach i grupach oraz możliwościach wpływania 
na nie”45� Przywództwo w tej perspektywie to dwutorowa interakcja pomiędzy 
liderem a jego zwolennikami, ukierunkowana przede wszystkim na osiąganie 
wzajemnych celów46� Do tej relacji, każda ze stron jako autonomiczny podmiot 
wnosi własne cechy, potrzeby, oczekiwania, które oddziałują na kształt formowanej 
relacji� Warto też podkreślić, że u progu tego związku przywódca jest stroną obiek‑
tywnie zdefiniowaną – ma określone charakterystyki, przede wszystkim formalne, 
które nadają mu status przywódcy�

Badacze zajmujący się przywództwem politycznym odwołując się do perspek‑
tywy podmiotowej podejmują analizy związków pomiędzy konkretnym przywódcą 
politycznym a jego zwolennikami (wyborcami)� Istotne są wówczas nie tylko cechy 
tego związku, ale także to, co każda ze stron do niego wnosi – własne potrzeby, 
oczekiwania, sposób konstruowania rzeczywistości społeczno‑politycznej, cechy 
osobowości, wartości, cele, motywacje� Są one wkładem zarówno lidera, jak i jego 
sympatyków, jednocześnie ścierając się decydują o kształcie, spójności i trwałości 
kształtowanej relacji� 

Przywództwo w perspektywie relacyjnej jest zdecydowanie trudniejsze do 
uchwycenia w płaszczyźnie polityki� Jest ono zarezerwowane przede wszystkim 
dla organizacji, w których każdy z członków ma swój określony zakres obowiąz‑
ków, a jakość pracy indywidualnej przekłada się na efektywność całej komórki� 
Przywództwo wyłania się w wyniku interakcji wielu członków, funkcjonuje przy 
pełnym ich poparciu� Jednocześnie dynamika zespołu może to przywództwo 
przeformułować i zmienić z uwagi na cele organizacyjne� Tego typu przywództwo 
można odnaleźć na przykład w momencie inicjowania nowych partii politycznych, 
kiedy mniejsza grupa ludzi wspólnie wychodzi z inicjatywą� Zespół dzieli się 
zadaniami, wspólnie podejmuje decyzje, wybiera spośród siebie lidera, jednak 
lider ten działa wraz z zespołem i bez współpracowników nie osiągnąłby zamie‑
rzonego efektu� Przywództwo zatem jest wynikiem dynamiki zespołu organiza‑
cyjnego i kształtuje się w wyniku interakcji jego członków� W miarę jednak roz‑
rastania się struktury partii, formalnego ukonstytuowania się przywódcy, 

45 H�P� Dachler, D�M� Hosking, The primacy of relations in socially…, s� 3�
46 H�H� Brower, F�D� Schoorman, H�H� Tan, A model of relational leadership: The integration of 

trust and leader – member exchange, „The Leadership Quarterly” 2000, nr 11 (2), s� 227–250; G�B� Gra‑
en, T� Scandura, Toward a psychology of dyadic organizing, [w:] Research in organizational behavior, 
red� B�M� Staw and L�L� Cummings, vol� 9, Greenwich 1987, s� 175–208; G� Graen, M� Uhl‑Bien, The 
transformation of professionals into self-managing and partially self-designing contributors: Toward 
a theory of leadership-making, „Journal of Management Systems” 1991, nr 3 (3), s� 49–54�
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masowego powiększania liczby członków, którzy nie przejmują określonych 
obowiązków organizacyjnych, ale przystępują do poparcia partii i jej przywódcy 
z powodów ideologicznych czy programowych perspektywa relacyjna zaczyna się 
przeformułowywać w podmiotową�

W ramach podmiotowej perspektywy przywództwa relacyjnego szczególnej 
analizie poddawane są dwie kwestie� Po pierwsze, potrzeby psychologiczne stron 
relacji – ich komplementarność może być fundamentem koherencji relacji między 
przywódcą a jego zwolennikami� Zarówno procesy życiowe człowieka, jak i jego 
zachowanie zależą od jego otoczenia i aktualnej sytuacji, których jest on elementem 
wyróżnionym� Różne rodzaje tej zależności określamy jako potrzeby47� Niezależnie 
od rodzaju potrzeby każdą z nich rządzi prawo deprywacji, które jednak urucha‑
miane jest przez nieco inny mechanizm� Potrzeba to odczuwany brak czegoś� 
Potrzeby są dynamicznymi składnikami osobowości, działają jak sygnał dla 
organizmu, który mobilizuje jednostkę do podjęcia zachowań, ukierunkowanych 
na jej zaspokojenie48� Jednym z kierunków ich zaspakajania może być wejście 
w relację zwolennicy – przywódca polityczny� Komplementarność potrzeb dwóch 
stron implikuje stabilność i trwałość tej relacji� Przykładem komplementarności 
potrzeb psychologicznych może być relacja między Adolfem Hitlerem i  jego 
zwolennikami� Erich Fromm49, poszukując źródeł tego związku sięga do czasów 
dzieciństwa jednostki, wskazując na proces indywidualizacji, wyodrębniania się jej 
z otoczenia, budowania własnej tożsamości� Początkowo dziecko silnie związane 
jest z matką – ona karmi je i zaspokaja każdą życiową potrzebę� Z czasem jednak 
dziecko zaczyna traktować matkę i inne obiekty świata zewnętrznego jako byty 
odrębne od własnej osoby� „Z chwilą osiągnięcia stadium pełnej indywiduacji 
i całkowitego wyzwolenia z tej pierwotnej więzi, jednostka staje wobec nowego 
zadania: zorientowania się i zakotwiczenia w świecie, zapewnienia sobie bezpie‑
czeństwa w inny sposób niż uprzednio, w swej przedjednostkowej egzystencji”50� 
Jednym z aspektów procesu indywiduacji jest narastająca samotność, bowiem więź 
pierwotna zapewniała jednostce poczucie bezpieczeństwa oraz jedność ze światem 
zewnętrznym� Rodzi się zatem w człowieku mobilizacja do przezwyciężenia owej 
samotności i bezsiły� Zaspokojenie potrzeb poczucia bezpieczeństwa czy przyna‑

47 T� Tomaszewski, Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania, [w:] Psychologia, red� 
T� Tomaszewski, Warszawa 1975, s� 491�

48 Zob� A� Turska‑Kawa, Poczucie alienacji a użytkowanie mediów. W poszukiwaniu nowych ob-
szarów zastosowania teorii użytkowania i gratyfikacji, Katowice 2011, s� 88–97�

49 E� Fromm, Ucieczka od wolności, przeł� O� i A� Zimilscy, Warszawa 2008�
50 Ibidem, s� 41�
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leżności może dokonywać się na kilka sposobów� Pozytywnym kierunkiem 
wypełnienia odczuwanych braków może być dążenie „(…) ku `wolności pozytyw‑
nej`, dobrowolnie łącząc się ze światem poprzez miłość i pracę, przez autentyczną 
ekspresję swych emocjonalnych, zmysłowych i intelektualnych dyspozycji (…), nie 
rezygnując z niezależności i integralności swego indywidualnego `ja`”51� Inne 
mechanizmy opierają się w mniejszym lub większym stopniu na rezygnacji z wła‑
snej niezależności� Jednym z nich jest autorytaryzm, polegający w swej istocie na 
wtopieniu się w kogoś lub coś na zewnątrz i czerpanie z tego obiektu siły i mocy, 
które pozwalają wypełnić odczuwane przez jednostkę braki� Najczęściej są to 
dążenia podporządkowania i dominacji, wyrażające się w tendencjach masochi‑
stycznych i sadystycznych� Obie te skłonności, mimo powierzchownej opozycyj‑
ności, wynikają z tych samych potrzeb i mogą efektywnie je wypełniać, dając jed‑
nostce poczucie siły, bezpieczeństwa, przynależności� Uległość wobec „wodza” 
w ideologii faszystowskiej może skutecznie zaspokajać masochistyczne skłonności, 
„jej (jednostki – przyp A�T�‑K�) poczucie bezpieczeństwa rośnie, dzięki sprzęgnię‑
ciu się z milionami innych ludzi, którzy doznają tych samych uczuć”52� Z kolei 
charakterystyczny dla Hitlera stosunek do politycznych przeciwników, do mas 
niemieckich wyraża sadystyczne pożądanie władzy� Wielokrotne akcentowanie 
akceptacji dla dominacji i mocy jest również tego wyrazem, np�: „całość wychowa‑
nia i rozwoju ucznia powinna zmierzać do przekonania go, że bezwzględnie góruje 
nad innymi”53�

Po drugie, spójność relacji może zapewniać także zasada podobieństwa, która jest 
najczęściej wymienianą spośród wielu przyczyn nawiązywania relacji interperso‑
nalnych54� Mechanizm ten zgodny jest z prawidłowościami, które rządzą atrakcyj‑
nością interpersonalną, w której właśnie podobieństwo jest jednym z jej wyznacz‑
ników� Zasadę tę można odnieść zarówno do poznawczego, jak i  cechowego 
podobieństwa lidera i jego sympatyków� Badania Miltona Rokeacha55 wykazały, że 
jednostki skłonne są kierować swoje polityczne sympatie w kierunku osób, które 
głoszą idee oparte na cenionych przez nich samych wartościach politycznych56� 

51 Ibidem, s� 140–141�
52 Ibidem, s� 151�
53 Ibidem, s� 212�
54 Zob� D�M� Buss, Human mate selection, „American Scientist” 1985, nr 73(I‑II), s� 47–51�
55 M� Rokeach, The nature of human values, New York 1973�
56 Odnosząc się do głównych ideologii politycznych (komunizm, socjalizm, faszyzm, kapitalizm) 

M� Rokeach stwierdził, że fundamentalna różnica między nimi to stosunek do dwóch wartości – 
równości i wolności�
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M� Rokeach57 przeprowadził na ten temat wiele badań, na podstawie których 
sformułował wniosek, że określone postaci polityczne oraz ideologie polityczne są 
atrakcyjne dla osób, których system wartości jest zgodny z głównymi wartościami 
zawartymi w danej ideologii i programie polityka, który tę ideologię reprezentuje� 
Oddanie głosu wyborczego na przywódcę, którego program i wizerunek jest 
zgodny z własną hierarchią wartości daje nadzieję, że wybrany podmiot będzie 
realizował cele zgodne z cenionymi przez wyborcę wartościami, że będzie te 
wartości chronić i propagować� Wyborca będzie także podejmował próby odtwo‑
rzenia systemu wartości polityków na podstawie ich zachowania58� W wielu innych 
poszukiwaniach empirycznych, dotyczących kryteriów, które wyborcy stosują przy 
wyborze kandydata na prezydenta, okazało się, że istotną rolę pełni ocena zbież‑
ności poglądów polityka z własnymi59 oraz podobieństwo postrzegania rzeczywi‑
stości społeczno‑politycznej60� Jak wskazano, w procesie budowania relacji między 
przywódcą a jego zwolennikami istotne jest również postrzegane podobieństwo 
cech� Gian V� Caprara i współpr� dowiedli, że słuchacze często mają tendencję do 
oceny mówców przez pryzmat postrzeganych cech osobowości61� W innych bada‑
niach G�V� Caprary i współpr� zestawienie cech osobowości wyborców z cechami 
kandydatów pokazało, że politycy i  ich wyborcy są podobni osobowościowo, 
a wyborcy prawidłowo spostrzegają polityków preferowanej opcji jako podobnych 
do siebie62� Ravi Iyer i współpr� wskazują nawet, że cechy te działają jak swoisty 
„ludzki klej”, który ma wyraźny wpływ na emocjonalne i poznawcze oceny kandy‑
datów63� 

57 M� Rokeach, The nature of human…; idem, The two-value model of political ideology and British 
politics, „British Journal of Social and Clinical Psychology” 1979, nr 8, s� 169–172�

58 I� Pilch, Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do sejmu 
2011, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3, s� 128�

59 T� NewComb, The acquaintance process, New York 1961; K� Skarżyńska, Podobieństwo poglądów 
czy osobowość kandydata na prezydenta: motywy decyzji wyborczych najmłodszych wyborców, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1997, nr 4, s� 167–177; G�V� Caprara, M� Vecchione, C� Barbaranelli, R� Ch� Fraley, 
When likeness goes with liking: the case of political preferences, „Political Psychology” 2007, vol� 28, 
nr 5, s� 609–632�

60 U� Jakubowska, Politycy oraz cechy mentalności społeczno-politycznej ich zwolenników, [w:]  
Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, red� J� Reykowski, 
Warszawa 1996�

61 G�V� Caprara, M� Vecchione, C� Barbaranelli, C� Fraley, When parsimony subdues distinctiveness: 
Simplified public perceptions of politicians’ personality, „Political Psychology” 2002, nr 23, s� 77–95�

62 Ibidem�
63 R� Iyer, J� Graham, S� Koleva, P� Ditto, J� Haidt, Beyond Identity Politics: Moral Psychology and 

the 2008 Democratic Primary, „Analyses of Social Issues and Public Policy” 2010, nr 10(1), s� 295�
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Przywództwo w podejściu relacyjnym jest wyznaczane przez charakterystyki 
stron tego związku� Każda z osób w nim uczestniczących – przywódca polityczny 
oraz jego zwolennicy (wyborcy) – wnosi w niego swój specyficzny jednostkowy 
wkład� Jako jednostki autonomiczne mają swoją własną strukturę osobowości – jej 
cechy, wartości, odczuwają określone potrzeby, prezentują swoistą percepcję rze‑
czywistości społeczno‑politycznej, co w dużej mierze ukierunkowuje ich zacho‑
wanie� Budowanie relacji przywódczej w analizowanym kontekście to interakcja 
stron, których wkład decyduje o cechach tej relacji� Wkład ten można również 
określić pewnymi psychologicznymi oczekiwaniami jednostki względem drugiej 
strony relacji� Ma ona swoim działaniem w satysfakcjonujący sposób zaspokajać 
potrzeby, realizować cele wyznaczane przez wartości, zagospodarować cechy 
osobowości drugiej ze stron� Przypadkowe relacje – opierające się na chwilowej 
fascynacji czy realizacji doraźnych celów – będą krótkotrwałe, bowiem ich funda‑
mentem nie są (względnie) trwałe dyspozycje psychologiczne jednostek� 

pOdejście reaktywne 

Reaktywność w prezentowanym podejściu wiąże się z pobudliwością stron relacji 
– przywódcy politycznego oraz jego potencjalnych zwolenników – na własne 
potrzeby, pragnienia, które kształtują zachowania drugiej strony� Fundamentalnym 
zadaniem polityka staje się dopasowanie do oczekiwań odbiorców, które wyzna‑
czają zwrotnie jego zachowania� Elementem świadomej kreacji przywództwa są 
profesjonalne badania oczekiwań i preferencji społecznych, które są istotnym 
elementem ewolucji przywództwa relacyjnego w kierunku reaktywnego, a więc 
szybciej adaptującego się do zmieniającej się rzeczywistości64� Specyficzne potrzeby 
ukierunkowane na zdobycie i utrzymanie władzy stają się na tyle dominujące, że 
rzeczywiste cechy polityka zostają przysłonięte takimi, jakie są oczekiwane przez 
potencjalnych wyborców� Akomodacja ta nie jest aktem, ale procesem, zakładają‑
cym dynamikę zmian potrzeb i oczekiwań wyborców� Proces ten implikuje stałe 
wzajemne oddziaływania stron relacji i pomiar ich efektywności w kontekście 
kształtowania się politycznej roli przywódczej� Nie jest to jednak oddziaływanie 

64 Waldemar Wojtasik analizując czynniki, które decydują o sukcesie nowego ugrupowania na 
scenie politycznej wskazuje m�in� na odwoływanie się do ważnych społecznie kwestii, istotnych dla 
wyborców i mogących wpłynąć na ich decyzje wyborcze: W� Wojtasik, Sukces Ruchu Palikota w świetle 
czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure), „Preferencje Polityczne” 
2012, nr 3, s� 160 i n�
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bezpośrednie, które z pewnością dawałoby politykom większą kontrolę i klarow‑
ność przekazu� W ujęciu tym integralną częścią procesu wyłaniania się przywódz‑
twa politycznego są środki masowego komunikowania, które pełnią znaczącą rolę 
jako pośrednik między przywódcą a społeczeństwem, modyfikując w określonym 
kierunku zakres oddziaływania stron relacji�

Wraz ze zwiększającą się szybkością informacji oraz rozwojem nowych techno‑
logii informacyjnych, dających mediom możliwość wpływu na społeczeństwo 
wyłanianie się przywództwa politycznego nabrało nowej jakości� Dostęp do 
środków masowego komunikowania zapewnił zainteresowanym możliwość śle‑
dzenia poczynań przywódcy i jednocześnie kształtowania własnej opinii na temat 
jego osoby oraz działań przez niego podejmowanych� Bezpośrednim efektem tej 
zmiany stała się większa dbałość o techniki kreowania wizerunku65� Proces formo‑
wania relacji między przywódcą a jego zwolennikami, w efekcie którego dochodzi 
do zyskiwania ich sympatii, poparcia i tym samym otrzymania mandatu zaufania 
w trakcie wyborów nie jest obligatoryjny dla żadnej ze stron� Politycy coraz bardziej 
zdają sobie jednak sprawę, że zaistnienie w mediach jest często nieodłącznym 
elementem walki o władzę� „Ogrywają oni swoisty spektakl przed widzami‑wybor‑
cami, aby zyskać ich poparcie, które jest równoznaczne ze zdobyciem władzy”66� 

Aktywność widza‑wyborcy jest jego autonomiczną decyzją – może samodziel‑
nie wybrać medium, które jest dla niego wiarygodne, ma prawo wyboru przekazu, 
może także zupełnie zrezygnować ze śledzenia działań polityka� Polityka mediów 
ukierunkowana na zainteresowanie jak największej ilości widzów wymusza okre‑
ślone treści i formę komunikatu, tym samym jako pośrednik między politykami 
a potencjalnymi odbiorcami nie pełnią roli jedynie nadawczej, ale tworzą swoiste 
sito, w którym informacje zwykłe, nudne i mało poruszające zostają odrzucone� 
Zatem dbałość polityków o „trafny” wizerunek nie jest ukierunkowana wyłącznie 
na potrzeby wyborców, ale także na potrzeby odbiorców określonych przekazów 
medialnych�

Pośrednictwo mediów w procesie budowania relacji miedzy przywódcą poli‑
tycznym a jego zwolennikami zakłada jego schematyczność i skrótowość� Uprosz‑
czenie podyktowane przede wszystkim czasem przekazów medialnych oraz 
koniecznością dotarcia do jak największego grona odbiorców implikuje dwie ważne 
kwestie� Po pierwsze, wybiórczość informacji� Jak zauważa Sławomir Sierakowski, 

65 D�G� Lilleker, Key Concepts in Political Communication, London 2006, s� 30 i n�
66 W� Cwalina, A� Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa Psychologiczna, Gdańsk 2006, 

s� 147� 
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media potrzebują określonego rodzaju polityków – takich, którzy efektownie 
wypadają w telewizji oraz wykazują gotowość do udziału w dyskusjach na rytualne 
tematy publicystów‑ekspertów� Celem jest stworzenie show, by sprzedać czas 
reklamowy67� Tym samym istotne są kompetencje, które raczej można nazwać 
medialnymi niż przywódczymi� Zdając sobie z tego sprawę politycy ukierunkowują 
swoje działania rynkowo� Wskazuje się nawet, że współcześnie doszło do wyod‑
rębnienia specyficznej odmiany polityka – „gwiazdy medialnej”, którego charakte‑
ryzuje stawianie na pierwszym miejscu kwestii autopromocji i kreowania wize‑
runku� Jego działalność polega przede wszystkim na studiowaniu sondaży 
i udzielaniu wywiadów68� Po drugie, „inscenizacja” informacji� Sposób przedstawia‑
nia informacji w mediach ma przede wszystkim zainteresować, tym samym nadaje 
mu się specyficzną formę� Widz otrzymuje nie tylko „informacje”, ale również klucz 
do ich zrozumienia i zinterpretowania� Kryterium selekcji informacji nie jest ich 
obiektywna ważność, ale atrakcyjność i widowiskowość� Coraz częściej zdarza się 
także, że prawdziwe informacje zastępowane są przez fikcyjne „fakty medialne” 
(tzw� faktoidy) wykreowane w całości przez media i niemające odpowiedników 
w realnych wydarzeniach, uzyskujące jednak pozory realności i przez fakt ich 
ujawnienia często wywierające bardzo realne skutki w pozamedialnej rzeczywisto‑
ści69� Polityk, na temat którego fakty (medialne) zostaną ujawnione wywołany musi 
się tłumaczyć i dowodzić ich nieprawdziwości, by nie wpłynęły one na jego wize‑
runek w oczach widza‑wyborcy� 

Polityk, którego nie ma w mediach, praktycznie nie istnieje w świadomości 
publicznej, tym samym jego szanse na funkcję przywódcą niemalże całkowicie się 
minimalizują� Polityk wypowiadający się w mediach, komentujący bieżące wyda‑
rzenia, zapraszany do udziału w dyskusjach częściej społecznie postrzegany jest 
jako ekspert, mający zaufanie partyjne, co z pewnością wpływa nie tylko na zako‑
rzenienie się jego nazwiska wśród wyborców, ale także na wzrost jego autorytetu, 
co w efekcie może przełożyć się na głos wyborczy� Paradoks polega na tym, że 
polityk, którego obecność w mediach zostanie nagle przerwana z pewnością czę‑
ściej będzie postrzegany jako ten, który został „zdjęty z anteny” z uwagi na utratę 
zaufania zaplecza partyjnego lub medialnego czy zastąpienie go kimś bardziej 

67 S� Sierakowski w rozmowie P� Najsztubem, Na pluszowym krzyżu, „Przekrój” 2009, nr 50, s� 23�
68 P� Żukiewicz, Liderzy polityczni i media w epoce synopticonu, postpolityki i metawładzy, [w:]  

Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red� M� Sokołowski, Warszawa 2007, s� 419�
69 B� Michalak, Czy grozi nam depolityzacja polityki? Rozważania na temat wizji postpolitycznej, 

„Studia Polityczne” 2010, nr 25, s� 139�
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kompetentnym, rzadziej natomiast nagłą nieobecność widz wytłumaczy na przy‑
kład jego koniecznością zaangażowania się w ważne obowiązki zawodowe� 

Zarządzanie obecnością polityka w mediach w szczególności w okresie kampa‑
nii wyborczych jest zatem istotnym elementem dotarcia do wyborców� Specjaliści 
od marketingu politycznego starają się wpłynąć na media, by te zawężały uwagę 
widzów do określonych polityków oraz w pożądany sposób ukazywały kandydatów� 
Kreowanie właściwych działań opiera się na empirycznej diagnozie oczekiwań 
społecznych� Model relacyjny opierał się na „intuicji” politycznej, model reaktywny 
ma swój fundament w precyzyjnym dostarczaniu konkretnej treści do identyfiko‑
walnej zmiany oczekiwań� Przez to przywództwo reaktywne jest zdecydowanie 
bardziej dynamiczne, zmienne niż jego poprzednie stadia� Wykorzystywanie siły 
mediów do oddziaływania na zachowania wyborcze najczęściej przyjmuje trzy 
formy: ustalania porządku spraw (agenda setting), torowania (priming) oraz nakre‑
ślania ram interpretacyjnych dla wyselekcjonowanych przekazów70� 

Wyniki badań Maxwella E� McCombsa oraz Donalda L� Shawa doprowadziły 
autorów do wniosku, że częstotliwość treści poruszanych w mediach wpływa na 
postrzeganą ważność tych treści przez odbiorców71� Zatem poświęcanie uwagi 
mediów konkretnemu politykowi w kluczowym czasie/miejscu w medium ma 
znaczenie dla jego społecznie nadawanej rangi� Zgodnie z teorią ustalania porządku 
spraw to media decydują nie tyle o tym co ludzie myślą, ale o kim i o czym� Toro‑
wanie z kolei odnosi się do roli mediów w zakresie przykuwania uwagi do okre‑
ślonych kwestii i atrybutów polityków, przy jednoczesnym ignorowaniu innych� 
Efekt ten został zdiagnozowany w badaniach Shanto Iyngara i Donalda R� Kindera 
jako wyraźnie wpływający na oceny kandydatów na urząd prezydenta podczas 
amerykańskiej kampanii wyborczej w 1980 r�72 Nagłe zainteresowanie mediów 
losem zakładników przetrzymywanych w amerykańskiej ambasadzie w Iranie 
skłoniło wyborców do oceny polityków przez pryzmat ich zdolności do radzenia 
sobie z zagrożeniem terroryzmem� Z kolei, tworzenie ram interpretacyjnych to 
sposób prezentacji treści, który wiąże się z wyznaczeniem określonej osi przewod‑
niej, swoistym ujęciem poszczególnych zagadnień, ukazywaniem problemu 
z określonej perspektywy� W badaniach autorki niniejszego artykułu okazało się, 
że w okresie przedwyborczym (6 miesięcy) przed elekcją do Parlamentu Europej‑

70 Np�: W� Cwalina, A� Falkowski, Marketing polityczny…, s� 264 i n�
71 M�E� McCombs, D�L� Shaw, The agenda-setting function of mass media, „Public Opinion Quar‑

terly” 1972, nr 36(2), s� 176–185�
72 Za: W� Cwalina, A� Falkowski, Marketing polityczny…, s� 271�
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skiego zupełnie inne ramy interpretacyjne były nadawane treściom w Internecie 
dotyczącym Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości73� W odniesie‑
niu do PiS najwięcej przekazów kładło nacisk na konflikt wewnątrz partii oraz atak 
na inny podmiot polityczny� Materiały dotyczące PO w przeważającej mierze 
podkreślały wspólnotę, integrację i entuzjazm jej działania oraz eksperckość 
i fachowość� Tego typu obraz był kompatybilny z ówczesnymi postawami i prefe‑
rencjami internautów� Wśród ogółu internautów blisko jedna trzecia deklarowała 
swoje poparcie dla PO, a jedynie jedna dziesiąta dla PiS� Badania wskazują, że 
internauci lepiej oceniają dokonania rządu Donalda Tuska74�

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, media z uwagi na coraz większe możli‑
wości technologiczne oraz społeczne, zasadzające się na intensywności oddziały‑
wania na odbiorcę przestają być środkami wyłącznie przekazującymi informację, 
ale pełnią rolę kreacyjną w odniesieniu do przekazu� Aranżując swoisty spektakl 
przed widzami zapraszają do niego określonych aktorów‑polityków oraz insceni‑
zują na własny użytek określone informacje� W spektaklu tym, mimo wyraźnie 
wyznaczonych wymogów dotyczących jakości informacji, elementy prawdy ścierają 
się z fikcją� W procesie budowania więzi między politykiem a jego zwolennikami 
zmniejsza się rola rzeczywistych kompetencji i zdolności jednostki, którym pier‑
wotnie nadawano znaczącą rolę w osiąganiu funkcji przywódczej� Jednocześnie 
nowe przymioty zyskują na znaczeniu� Wśród nich na plan pierwszy wysuwają się 
te, które decydują o pozytywnym związku danego polityka z dominującymi środ‑
kami masowego przekazu: jego atrakcyjność dla mediów (fizyczna dostępność, 
umiejętność wystąpień publicznych) oraz zdolność wpływania na media, celem 
uaktywnienia w pożądanym kierunku określonych form ich oddziaływania na 
zachowania wyborcze widzów� Tak zarysowany kierunek zmian przypieczętować 
można słowami Manuela Castellsa: „każda władza przechodzi przez media”75�

73 Dychotomia wizerunkowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w mediach. 
Analiza materiałów internetowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, 
[w:] Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, red� A� Hess, K� Kowal‑
czyk, K� Sobolewska‑Myślik, Kraków 2010, s� 211–224�

74 BS/33/2009� Portret Internauty� Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, marzec 2009� 
75 P� Dybel, Sz� Wróbel, Granice polityczności, Warszawa 2008, s� 67�
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zakOńczenie

Analizowane podejścia do procesu wyłaniania się przywództwa politycznego 
pozornie tylko stanowią odrębne pola analiz� W rzeczywistości każde przygotowuje 
grunt badawczy dla kolejnego, które w nawiązaniu przenosi punkt ciężkości badań, 
poszerzając je o nowy kontekst� W badaniach przedmiotowych istotnie zaznaczony 
jest również kierunek analiz, który w pewnym zakresie uzasadnia założenia 
poszczególnych podejść� Podejścia podmiotowe oraz sytuacyjne w przeważającej 
mierze zostały zarysowane w oparciu o analizy wielkich historycznych przywód‑
ców� Dostępność jedynie pośrednich informacji na temat zachowań przywódców 
w określonych sytuacjach czy charakterystyki okoliczności społeczno‑politycznych 
zawężały pole analiz do określonych wskaźników� Tym samym podejścia te w zasa‑
dzie porządkują określone kryteria w dwie grupy – cech przywódcy politycznego 
oraz cech sytuacji, w której został on wyłoniony, podkreślając tym samym ich 
znaczenie� Przywództwo polityczne nie istnieje jednak bez grupy osób, którym 
lider przewodzi, co znalazło swoje odzwierciedlenie w trzecim ujęciu – relacyjnym� 
Jak wskazuje Walter J�H� Sprott, przywództwo to procesy wzajemnej stymulacji 
i współpracy pomiędzy liderem a jego zwolennikami, które prowadzą do osiągnię‑
cia wspólnych celów społecznych76� Z kolei Carl J� Friedrich zaznacza, że przywódca 
to ten, kto pozostaje w bliskiej relacji ze swoimi zwolennikami; ma on określoną 
władzę i środki przymusu, które są wynikiem jego zdolności wpływania na innych77� 
Współpraca między wskazanymi podmiotami – liderem i jego zwolennikami – jest 
zdeterminowana kontekstem kulturowym, społecznym, specyficzną sytuacją 
polityczną danego czasu, wzorami zachowań społecznych� Rozwój nowych tech‑
nologii informacyjnych oraz upowszechnienie się środków komunikowania 
masowego wprowadziły kolejne ogniwo do analizowanego procesu, wymuszone 
zmianami cywilizacyjnymi� Media poprzez kształt i treść własnych przekazów 
istotnie wpływają dziś na poziom funkcjonowania polityków w świadomości 
publicznej oraz modyfikują społeczne wymagania i oczekiwania względem nich� 
Polityk bez mediów niemalże nie ma szans na mandat zaufania wyborców, dla 
których media są najbardziej i najłatwiej dostępnym środkiem weryfikacji jego 
działań�

76 W�J�H� Sprott, Social Psychology, London 1956, s� 73�
77 C�J� Friedrich, An introduction to Political Theory, New York 1967, s� 125� 
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Wskazane podejścia należy traktować jako odrębne modele, hipotetyczne 
konstrukcje, które poprzez pewne uproszczenie badanego fragmentu rzeczywisto‑
ści, polegające na eliminacji myślowej określonych jej elementów (cech, relacji) 
pozwalają skupić uwagę na wybranym jej aspekcie� Celem takiego ujęcia jest 
większa penetracja analizowanego czynnika, co stanowi istotny wkład w szerzej 
ujęte badania78� 

78 Zdecydowana większość badaczy zgadza się dzisiaj, że definiując przywództwo polityczne 
należy brać pod uwagę wiele elementów, z których każdy ma odrębne znaczenie� Wśród najważniej‑
szych wymienić należy: osobowość i cechy przywódcy, osobowość i cechy wyborców i innych osób, 
z którymi przywódca się konfrontuje, społeczny i organizacyjny kontekst, w którym te konfrontacje 
zachodzą, bieżące problemy i zagadnienia, z którymi przywódca musi się zmierzyć, interpretacja 
prawa przez przywódcę, sposoby osiągania zamierzonych i ważnych społecznie celów, efekty działań� 
J� Masciulli, M�A� Molchanov, W�A� Knight, Political leadership in context, [w:] The Ashgate Research 
Companion to Political Leadership, red� J� Masciulli, M�A� Molchanov, W�A� Knight, Aldershot 2009, 
s� 5–6�
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traditional and modern aspects  
of selecting political leaders

one of the fundamental issues raised in the study of political leadership is to seek 
determinants of becoming a political leader� Presented article shows   a detailed analysis and 
the statement of the traditional and contemporary approaches to the process of the emer‑
gence of political leadership, organizing research considerations into four trends: the 
personal, situational, relational and reactive� The last suggestion is the author proposal� 
Political leader creates own role in interactions with the needs and expectations of poten‑
tial voters, and modifies the current process of adapting to any changes in these needs and 
expectations� To a large extent, political leader is treated as a product, for which the funda‑
mental task is to find consumers who “buy it”� Its crystallization is done indirectly, mainly 
through the media�

This combination approach also shows the evolution of the research in this area and 
emphasizes the relevance of changes with regard to the socio‑political environment�
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wprOwadzenie

wolne i spRawiedliwe (free and fair) wybory są trwałą cechą każdego demo‑
kratycznego systemu politycznego i jednym z najważniejszych mechanizmów, 
określających sposób jego funkcjonowania poprzez wpływanie na styl prowadzenia 
gry politycznej1� Stanowią one metodę służącą do wyłonienia spośród kandydatów 
osób, które mają piastować określone, obieralne stanowiska lub urzędy publiczne� 
W praktyce jest to także forma zbiorowej decyzji, podjętej przez określoną wspól‑
notę polityczną co do układu rywalizacyjnych powiązań pomiędzy partiami, 
tworzącymi system partyjny2� W wyniku ich przeprowadzenia podejmowane są 
decyzje o dystrybucji władzy, której kierunek zależy od ujawnionych w akcie gło‑
sowania preferencji politycznych, wynikających z przekładania jednostkowych 
głosów na zdobycze mandatowe� W tym kontekście zwraca się uwagę na fakt, że 
elekcje doprowadzają jedynie do wyboru ludzi, a nie polityki, która w ich wyniku 
będzie realizowana� Gerald M� Pomper zauważa, że „wybór rządu, nie jest wyborem 
polityki rządowej� […] Wola ludu reprezentuje przekonania większości wyborców, 
ale nie determinuje prowadzonej polityki”3� Dzieje się tak z powodu logiki działa‑
nia politycznej reprezentacji, która zostaje wybrana, aby podejmować decyzje dla 
dobra publicznego, a nie tylko być prostym przedłużeniem woli wyborców� Rezul‑
taty wyborów, rozumiane jako czynniki wpływające na dystrybucję władzy, 

1 A� Żukowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn 1999, s� 52�
2 R� Herbut, Wybory, [w:] A� Antoszewski, R� Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 1996, 

s� 450–451� 
3 G�M� Pomper, Elections in America: Control and Influence in Democratic Politics, New York 1980, 

s� 51�
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pomagają w określeniu równowagi pomiędzy różnymi częściami struktury spo‑
łecznej, angażując jednostki w kreację sfery polityki4�

Wśród koncepcji podejmującyh problematykę definiowania funkcji wyborów 
można wyodrębnić dwa nurty: szeroki i wąski� W ujęciu szerokim funkcjami 
wyborów określa się oddziaływanie zbiorowego suwerena na stosunki społeczne, 
polityczne i gospodarcze w państwie bądź jednostce terytorialnej przy pomocy 
podstawowego instrumentu sprawowania władzy5, bądź rozumie się pod tym 
pojęciem zadania, które wybory mają do wypełnienia w ramach systemu politycz‑
nego danego państwa6� Takie założenie determinuje możliwość badania treści 
funkcji wyborów i ich praktycznej realizacji na wielu płaszczyznach bezpośred‑
niego i pośredniego oddziaływania� W ujęciu węższym funkcje wyborów trakto‑
wane są jako czynniki kształtowania relacji władczych w ramach społecznego 
oddziaływania� W takim kontekście są to zadania wypełniane przez zastosowanie 
określonych procedur dla legitymizowania działalności organów państwa w imie‑
niu i na rzecz suwerena7, szczególnie ich roli w wyłanianiu przywódców i determi‑
nowaniu kierunku działań rządu8� 

Zarówno szerokie, jak i wąskie koncepcje definiowania funkcji wyborów zawie‑
rają w sobie odwołania do kształtowania politycznego przywództwa, szczególnie 
jeżeli jest ono traktowane jako wynik redystrybucji władzy w wyniku wyborów9 
i  zakłada wytworzenie określonych, zrutynizowanych i utrwalonych działań, 
w ramach których rozdzielone zostały role i formuły postępowania10� Badacze 
funkcji wyborów, ze względu na ukierunkowanie swoich dociekań, założony 
kontekst czy poziom ogólności w różny sposób określają oddziaływanie wyborów 
na kwestię przywództwa i selekcji w ich wyniku elit politycznych� W najbardziej 

4 A� Turska‑Kawa, Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, „Preferencje Polityczne” 
2010, nr 1, s� 101–102�

5 K� Skotnicki, Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, 
„Przegląd Sejmowy” 2009, nr 79 (2), s� 11� 

6 R� Alberski, W� Jednaka, Wybory parlamentarne i prezydenckie – jedność czy różnorodność funkcji 
politycznych?, [w:] Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej 
teorii polityki, red� A� Antoszewski, Wrocław 1994, s� 65� 

7 A� Stelmach, Funkcje wyborów i ich weryfikacja we współczesnym świecie, [w:] W poszukiwaniu 
modelu demokratycznego, red. S� Zyborowicz, Toruń 2009, s� 199�

8 G�M� Pomper, Elections in America: Control and Influence in Democratic Politics…, s� 14�
9 J� MacGregor Burns, Władza przywódcza, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z so-

cjologii polityki, wybór i oprac� J� Szczupaczyński, Warszawa 1995, s� 266�
10 K� Zuba, Przywództwo w teorii nauk politycznych, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczy-

wistość, red� L� Rubisz, K� Zuba, Toruń 2004, s� 14�
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ogólnych ramach są one nazywane funkcjami personalnymi11, wyborem przedsta‑
wicieli12, wyborem przedstawicieli spośród obywateli13, wyborem politycznej 
reprezentacji14, nadaniem mandatu do rządzenia15 czy też kreacją polityków na 
stanowiska pochodzące z wyboru16� W sposób instrumentalny funkcje takie bywają 
określane jako rekrutacja jednostek do sfery polityki17, rekrutacja przywódców 
politycznych18, selekcja elit politycznych19, selekcja elit sprawujących władzę20, 
kreowanie elit politycznych21, rekrutacja elity politycznej22, rekrutacja i selekcja 
kadr politycznych23 czy też wzmocnienia elit24� Z zaprezentowanego zestawienia 
pojęć określających wpływ wyborów na kształtowanie się władz i przywództwa 
politycznego jawi się szczególny związek z kreowaniem elit politycznych� Sytuuje 
on wybory jako najważniejszy mechanizm instytucjonalnego kształtowania relacji 
pomiędzy społeczeństwem a władzą� W takim ujęciu wybory przypominają swoim 
zamysłem drogę o dwóch kierunkach ruchu, dzięki którym zapewniony zostaje 
wzajemny wpływ na siebie rządzących i obywateli oraz elit i mas25�

11 A� Stelmach, Funkcje wyborów i ich weryfikacja we współczesnym świecie…, s� 203�
12 R� Rose, H� Mossawir, Voting and Elections: A Functional Analysis, „Political Studies” 1967, 

vol� 15 (2), s� 174�
13 T�R� Dye, L� Schubert, H� Zeigler, The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to 

American Politics, Wadsworth 2009, s� 132�
14 R�S� Katz, Democracy and Elections, New YorkOxford 1997, s� 211; R�S� Katz, Functions of 

Elections, [w:] International Encyclopedia of Elections, red� R� Rose, Washington 2000, s� 135�
15 M� Harrop, W�L� Miller, Elections and Voters: A Comparative Introduction, Basingstoke 1987, 

s� 146�
16 S�K� Medvic, Campaigns and Elections: Players and Processes, Wadsworth 2010, s� 11�
17 A� Heywood, Key Concepts in Politics, New York 2000, s� 200�
18 R� Markowski, System wyborczy – system partyjny – jakość demokracji. O jednomandatowych 

okręgach wyborczych, Warszawa 2010,  s� 3, http://www�isp�org�pl/files/5085946460410533001263554687�
pdf� 

19 J�J� Wiatr, J� Raciborski, J� Bartkowski, B� Frątczak‑Rudnicka, J� Kilias, Demokracja polska 
1989–2003, Warszawa 2003, s� 208–209�

20 A� Żukowski, System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004, s� 12–13�
21 K� Skotnicki, Funkcje wyborów, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji 

Polski do Unii Europejskiej, Materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa 
Konstytucyjnego, Olsztyn 25–27 kwietnia 2002 r�, red� A� Sylwestrzak, Olsztyn 2002, s� 129� 

22 D� Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004, 
s� 31�

23 A� Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s� 187�
24 A� Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s� 286–287�
25 A� Heywood, Key Concepts in Politics…, s� 200�
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wybOrcze kSztałtOwanie elit pOlitycznych

Akt wyborczy nie jest prostym przeniesieniem kompetencji decyzyjnych na poziom 
reprezentantów politycznych� Dla jego realizacji potrzebne jest spełnienie dodat‑
kowych warunków, wśród których najistotniejszymi są: (1) potencjał do realizacji 
zamierzeń programowych; (2) wyposażenie organu w  kompetencje władcze, 
umożliwiające realizację postulowanych zadań; (3) posiadanie zdolności do wyboru 
spośród konkurencyjnych celów26� Wybór reprezentantów społeczeństwa i obda‑
rzenie ich kompetencjami decyzyjnymi zakłada, że wyborcy będą potrafili wybrać 
spośród siebie tych, którzy posiadają pożądane kompetencje, a ci, którzy zostaną 
wybrani, będą podejmowali decyzje w interesie całej społeczności� Warunki te nie 
mają charakteru ostatecznego, gdyż swoboda wyboru pozwala wybrać każdego, kto 
spełnia normatywne kryteria, a wyborcy mogą wskazywać swoich faworytów nie 
według oceny ich domniemanych lub realnych kompetencji, lecz biorąc pod uwagę 
inne czynniki� W konsekwencji wyborca może głosować na polityków i partie, które 
reprezentują jego interesy w jego subiektywnym rozumieniu27� 

Selekcja elit politycznych ma charakter dwuetapowy� Pierwszy etap wynika 
z istnienia partii politycznych jako podmiotów prowadzących poprzez swoje 
działanie do instytucjonalizacji sfery polityki, drugi bierze pod uwagę sprawczą 
rolę wyborców� Na kanwie procesów demokratyzacji to partie stały się czynnikiem 
organizującym chaotyczne cele i żądania polityczne jednostek, grupując wokół 
swoich postulatów członków i zwolenników� Prowadzona przez partie selekcja 
odwołuje się do dwóch głównych wymiarów: merytorycznego i politycznego, 
chociaż można pokusić się o wskazanie innych jej priorytetów (np� wynikających 
z założeń realizowanych strategii wyborczych czy odwołań rodzinno‑towarzy‑
skich), które niekiedy przyjmują dominujące znaczenie� Postulat merytoryczny 
zakłada konieczność posiadania przez kandydata odpowiednich cech, które 
z jednej strony mogą ułatwić generowanie poparcia i w konsekwencji wybór, 
a z drugiej predestynują go do właściwego spełniania roli wynikającej z ewentual‑
nego wyboru� Wymiar polityczny selekcji kandydatów zakłada ideową tożsamość 
z głównymi wartościami, które tworzą podstawę aksjologiczną i programową 
ugrupowania startującego w wyborach� Praktycznym wymiarem selekcji na listy 

26 S�K� Medvic, Campaigns and Elections: Players and Processes…, s� 12�
27 W�L� Miller, R�G� Niemi, Voting: Choice, Conditioning, and Constraint, [w:] Comparing Demo-

cracies 2. New Challenges in the Study of Elections and Voting, red� L� LeDuc, R�G� Niemi, P� Norris, 
London 2002, s� 170� 
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wyborcze jest przeprowadzenie procesu nominowania kandydatów do startu 
w wyborach28� Przyjmuje on cztery podstawowe formy: nieuregulowaną; nomina‑
cji przez organy lokalne; nominacji przez organy centralne; prawyborów (wybór 
przez członków lub wyborców partii)29� Uwarunkowania roli partii we wskazanej 
przez Andrzeja Antoszewskiego30 funkcji rekrutacji i selekcji kadr politycznych 
wskazują, że mogą one nie tylko ukierunkowywać decyzje wyborców na propono‑
wanych kandydatów, ale w specyficznych sytuacjach możliwość takiego wyboru 
zasadniczo ograniczać31� 

W drugim etapie selekcji elit politycznych podnosi się rolę wyborców w jej 
kształtowaniu, którzy poprzez udział w wyborach oraz przejawianie swoich prefe‑
rencji co do indywidualnych cech kandydatów i ich politycznych afiliacji podejmują 
decyzję o ukierunkowaniu swojego poparcia� W kontekście spersonalizowanych 
zachowań wyborczych wyróżnić można trzy rodzaje głosów wyborczych: (1) głos 
opinii (vote of opinion), który jest rezultatem analizy programów wyborczych 
dokonanych przez wyborcę; (2) głos przynależności (vote of belonging), który jest 
wyrazem społecznej i partyjnej identyfikacji wyborcy z partią polityczną; (3) głos 
wymiany (vote of exchange), który jest oddany jako przejaw silnych związków 
między wyborcą a kandydatem32� W przypadku selekcji elit politycznych pojedyn‑
czy wyborca może kierować się równocześnie różnymi typami motywacji do 
głosowania na konkretnego kandydata, których wypadkowa decyduje o ostatecz‑
nym kierunku alokacji głosu� Prowadzić to może do osłabienia klasycznych 
zależności pomiędzy wyborcą a  kandydatem czy partią polityczną na rzecz 
doraźnych i zindywidualizowanych mechanizmów, warunkujących przypisanie 
głosu� 

Czynnikiem mającym wpływ na realizację selekcji elit politycznych są stoso‑
wane formuły wyborcze� Wynika to wprost z konsekwencji zastosowania formuły 

28 R� Glajcar, Reguły rywalizacji wyborczej a interesy partii politycznych – o politycznych konse-
kwencjach zmiany systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 roku, „Athenaeum� Polskie Studia Poli‑
tologiczne” 2012, nr 35, s� 12–14�

29 M�in� W� Sokół, Funkcje partii politycznych, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne, red� 
W� Sokół, M� Żmigrodzki, Lublin 2003, s� 73–75, oraz M� Migalski, W� Wojtasik, M� Mazur, Polski system 
partyjny, Warszawa 2006, s� 96–97�

30 A� Antoszewski, Funkcje eurowyborów…, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. 
na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, red� A� Antoszewski, Wrocław 2006, s� 21�

31 W� Wojtasik, Efektywność strategii selekcji kandydatów na listy wyborcze w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego 2009 roku, [w:] Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna 
– strategie, red� K� Sobolewska‑Myślik, A� Hess, K� Kowalczyk, Kraków 2010, s� 390–391� 

32 A� Żukowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie…, s� 93�
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większościowej lub proporcjonalnej oraz z możliwych odmienności w ramach 
systemu politycznego czy struktury społecznej� System wyborczy będzie więc 
jednym z podstawowych czynników determinujących funkcje wyborów, a poprzez 
jego świadomy wybór można intencjonalnie wpływać na konsekwencje przepro‑
wadzanej elekcji� W systemach odwołujących się do reguł większości, jedną 
z podstawowych różnic w realizowanych funkcjach (w porównaniu z systemami 
proporcjonalnymi) jest charakter selekcji elit politycznych mających sprawować 
władzę� Model większościowy odwoływał się będzie do spersonalizowanego 
charakteru wyboru, w ramach którego wyborcy bezpośrednio wskazują osoby 
obdarzone poparciem� Procedura taka tworzy specyficzny rodzaj więzi pomiędzy 
wyborcami a wybranymi, zapewniający większy związek nie tylko z osobami 
popierającymi, ale i całym okręgiem wyborczym� Dzieje się tak poprzez możliwe 
zmniejszenie roli partii politycznych jako podmiotów kreujących charakter 
ostatecznego wyboru, gdyż pozbawione są one podstawowego atrybutu występu‑
jącego w formułach proporcjonalnych – list wyborczych� W przypadku wyborów 
odbywających się w okręgach jednomandatowych dochodzi do tego jeszcze 
konieczność reprezentowania całego okręgu, gdyż ten nie posiada innego repre‑
zentanta� To sprawia, że w sposób pośredni zwycięzca wyborów staje się również 
przedstawicielem obywateli, którzy go nie poparli� Selekcja elit realizowana 
w formule większościowej, nie zapewnia proporcjonalności politycznej reprezen‑
tacji okręgu wyborczego, a na poziomie całego kraju prowadzi najczęściej do 
nadreprezentacji dużych ugrupowań i podreprezentacji mniejszych (albo wręcz 
całkowitego braku ich przedstawicieli)� 

Zastosowanie formuły proporcjonalnej, wpływa odmiennie na realizację funk‑
cji selekcji elit politycznych� Odmienność ta wynika z mniejszej personalizacji 
samego aktu wyboru oraz wzrostu znaczenia organizacji politycznych przy kon‑
struowaniu list wyborczych� Nie można przy tym przyjąć założenia, że w wypadku 
wyborów większościowych rola partii w procesie nominowania kandydatów jest 
mała, gdyż to one ostatecznie decydują o udzieleniu poparcia osobom starającym 
się o urząd� Jednak w tej sytuacji politycznie racjonalny bywa również start kan‑
dydata niezależnego, który w specyficznych warunkach może odnieść sukces� 
W formule wyborów proporcjonalnych, szczególnie przy konstruowaniu list 
wyborczych, partie polityczne decydują o perspektywach poszczególnych kandy‑
datów, a tym, którym odmówią poparcia, ograniczają szanse na wybór33� Wyborcy 

33 R� Glajcar, System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce, [w:] Wybory do Parlamentu 
Europejskiego w Polsce 2009, red� R� Glajcar, W� Wojtasik, Katowice 2010, s� 54–55�
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w takim modelu w dalszym ciągu posiadają ostateczny wpływ na wybór, jednak 
jest on najczęściej modyfikowany przez różne rodzaje list wyborczych�

wybOry parlamentarne

Rozpatrując selekcję elit politycznych w drodze wyborów parlamentarnych trzeba 
zauważyć, że w przypadku rodzimych procesów demokratyzacji, przejście od 
nominacji partyjnych do wybieralności naczelnych władz państwa w wyborach 
powszechnych jest uważane za najbardziej spektakularny przykład przeobrażeń 
ustrojowych polskiej sceny politycznej34� Od 1989 r� istotnym elementem, który 
różnicuje wybory do Sejmu i Senatu jest system wyborczy, co jednak nie jest roz‑
wiązaniem unikalnym, gdyż do rzadkości należą sytuacje, gdy obie izby wybierane 
są według tej samej lub zbliżonej formuły� O ile w przypadku izb poselskich liczba 
spotykanych rozwiązań jest ograniczona w praktyce do wyborów bezpośrednich 
w formule proporcjonalnej lub większościowej (oraz mieszanej), to specyfika 
drugich izb polega na częstym udziale czynników pozawyborczych w kształtowa‑
niu ich składu osobowego35� W okresie PRL rywalizacyjność wyborów do Sejmu 
nie była respektowana już na etapie tworzenia procedury wyborczej, gdyż system 
wyborczy nie gwarantował możliwości zgłaszania kandydatów wszystkim, a jedy‑
nie organom powiązanym z ówczesnymi władzami� Pozbawieni możliwości fak‑
tycznego wyboru, rozstrzygając jedynie pomiędzy osobami, które uzyskały 
akceptację reżimu, uczestniczący w wyborach legitymizowali system i osoby 
umieszczane na listach wyborczych� Decyzja o przywróceniu w Polsce bikameral‑
nego modelu parlamentarnego, choć odwoływała się do tradycji politycznej36, 
wynikała również z charakteru kontraktu politycznego, zawartego przy Okrągłym 
Stole pomiędzy siłami ówczesnych władz a solidarnościową opozycją� Odbywane 
w oparciu o formułę większosciową, w pełni wolne wybory do Senatu miały sta‑
nowić namiastkę przyszłego pluralizmu i zarazem stanowić alibi dla przeprowa‑
dzenie kontraktowych wyborów do Sejmu, których wynik miał gwarantować (jak 
się wtedy wydawało) partiom reżimowym utrzymanie władzy�

34 E� Zieliński, Przekształcenia polityczno-ustrojowe w Polsce, [w:] Transformacja ustrojowa państw 
Europy Środkowej i Wschodniej, red� E� Zieliński, Warszawa 1996, s� 32�

35 J� Okrzesik, Polski Senat. Studium politologiczne, Warszawa 2007, s� 60�
36 J� Pietrzak, Sejm RP. Tradycja i współczesność, Warszawa 2000, s� 5�
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Dokonywana w oparciu o wybory parlamentarne selekcja elit politycznych 
zakłada wstępną rolę partii politycznych i komitetów wyborczych w przygotowaniu 
personalnych propozycji dla wyborców� W wyborach parlamentarnych, a szcze‑
gólnie w ich sejmowym wydaniu, partie, tworząc listy wyborcze, ograniczają 
możliwy krąg kandydatów do osób, którym udzieliły formalnego poparcia37, co 
czyni uprawdopodobnioną hipotezę, że nierzadko mają one wyłączność na kształ‑
towanie składu elit politycznych38� Nieco tylko odmiennie kształtuje się funkcja 
selekcji elit politycznych w wyborach do Senatu, gdzie ze względu na zastosowanie 
większościowego systemu wyborczego, przynajmniej teoretycznie, szanse kandy‑
datów bezpartyjnych mogłyby wydawać się większe� Jednak praktyka wyborów do 
Senatu ukazuje tendencję po części zbieżną z występującą w wyborach do Sejmu 
– kandydaci największych ugrupowań majoryzują zdobycze mandatowe, a nie‑
liczne sukcesy kandydatów niezależnych w zdecydowanej większości przypadków 
wiążą się z poparciem (cichym bądź sformalizowanym) największych partii poli‑
tycznych (które np� nie wystawiają swoich kandydatów przeciw akceptowanemu 
kandydatowi niezależnemu)39�

Rola partii politycznych w selekcji i nominacji kandydatów na listy wyborcze 
w wyborach do Sejmu jest podnoszona jako jeden z mechanizmów negatywnie 
wpływajacych na jakość demokracji w Polsce� Liderzy partyjni czy też gremia 
decydujące o osobowym kształcie list wyborczych, w sytuacji pewnej stabilizacji 
poparcia wyborczego poszczególnych ugrupowań w okręgach wyborczych mogą 
zostać także podmiotami decydującymi w dużej mierze o konkretnym przydziale 
mandatów� Dzieje się tak ze względu na znajomość geografii i procedur wyborczych 
oraz posiadanie danych na temat rozkładu poparcia� Dzięki temu jest możliwe 
stworzenie wiarygodnej symulacji rodziału mandatów w poszczególnych okręgach 
i takie usytuowanie preferowanych kandydatów, które uprawdopodobni ich wybór� 

 Selekcja elit politycznych podczas wyborów parlamentarnych realizowana jest 
także poprzez zastosowanie procedur wyborczych, których efektem jest przydzie‑
lenie mandatów� Odbywa się to na mocy przepisów Kodeksu wyborczego, regulu‑
jącego sposób rozdziału mandatów pomiędzy poszczególne listy wyborcze� 
W elekcji sejmowej konsekwencją zastosowania proporcjonalnej formuły wybor‑
czej jest redukcja liczby partii politycznych uzyskujących mandaty w stosunku do 

37 Por� A� Antoszewski, Funkcje eurowyborów…, s� 21�
38 A� Stelmach, Wpływ prawa wyborczego na system partyjny, [w:] Czy upadek demokracji? Idee 

i wartości, red� A� Stelmach, Poznań 2007, s� 74�
39 Por� W� Wojtasik, Wybrane funkcje wyborów parlamentarnych w Polsce, „Studia Politologiczne” 

2011, nr 22, s� 65�
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liczby ugrupowań, które w wyborach wystartowały� Wpływ na to mają m�in� zapisy 
ordynacji wyborczej, ustanawiające klauzule zaporowe oraz model finansowania 
partii politycznych, premiujący te ugrupowania, które uzyskują zdobycze manda‑
towe lub tylko przekraczają próg finansowania (3% w wyborach do Sejmu)� 
Budżetowy sposób finansowania partii politycznych jest mechanizmem ustana‑
wiającym przewagę dla ugrupowań parlamentarnych i ograniczającym szanse 
nowych ugrupowań w rywalizacji wyborczej40�

wybOry dO Organów SamOrządu terytOrialnegO

Proces selekcji elit politycznych jest realizowany także w wyborach do organów 
samorządu terytorialnego� W początkowym okresie transformacji systemowej 
wybory do rad gmin były wręcz procedurą tworzenia nowych elit na poziomie 
lokalnym, co wynikało z faktu szczątkowego ich charakteru przed 1990 r� Ustrojowy 
brak struktur samorządowych wpływał na brak mechanizmów tworzenia lokalnych 
i regionalnych elit politycznych, które były substytuowane przez przedstawicieli 
ówczesnej władzy� Szczególnie wybory z 1990 r� można by w opisywanym kontek‑
ście zaliczyć do kategorii founding elections41, ustanawiających nie tylko nowy 
porządek polityczny na poziomie lokalnym, ale także kreujących nową elitę poli‑
tyczną� Do tamtego momentu nie było ani określonych wzorców tworzenia polityki 
na poziomie lokalnym, ani trwałych, społecznych mechanizmów politycznego 
zaangażowania w sprawy społeczności lokalnych� Wybory do rad gmin stworzyły 
pewien instytucjonalny wzorzec aktywności politycznej, będącej częścią szerszego 
procesu budzenia się aktywności społecznej ukierunkowanej na sprawy lokalne 
i tworzącej zręby społeczeństwa obywatelskiego� Reforma samorządowa z 1990 r� 
przełamała monopol państwowy i partyjny na kreowanie środowiska lokalnego 
i wprowadziła demokratyczny model władzy lokalnej, wywodzący się z lokalnej 
społeczności i spełniający funkcję administracji publicznej pod stałą kontrolą 
przedstawicieli miejscowego społeczeństwa42� W wyniku przeprowadzonej reformy 
administracyjnej z 1998 r� zastosowano proporcjonalną formułę wyborczą w gmi‑

40 W� Wojtasik, Funkcje wyborów w  III Rzeczypospolitej. Teoria i  praktyka, Katowice 2012, 
s� 166–168�

41 A� Antoszewski, Wybory „otwierające” a rozwój systemu partyjnego w państwach Europy Środ-
kowej i Wschodniej, Warszawa 2009, s� 6�

42 E� Zieliński, Przekształcenia ustrojowo-polityczne w Polsce, [w:] Transformacja ustrojowa państw 
Europy Środkowej i Wschodniej, red� E� Zieliński, Warszawa 1996, s� 38�
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nach powyżej 20 tys� mieszkańców w wyborach do rad powiatów i sejmików 
województw� Zdaniem części badaczy upodobniło to ten fragment samorządowych 
elekcji do wyborów sejmowych� Taka ich formuła działała z całą pewnością in 
favorem partii politycznych, szczególnie tych relewantnych, mających silne struk‑
tury terenowe� Niewątpliwie również odcisnęło to swoje piętno na procedurze 
rekrutacji i selekcji kandydatów startujących w wyborach43�

Tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego i kreacja jego elit politycznych na 
poziomie lokalnym była procesem złożonym, w którym poza czynnikami instytu‑
cjonalnymi i społecznymi odwoływał się on także do wymiaru strukturalnego� Jego 
podstawowym odniesieniem było powiązanie powstania nowych elit z istniejącą 
strukturą społecznych zależności oraz reprezentującymi ją środowiskami� Takie 
genetyczne ujęcie pozwala na przedstawienie związku pomiędzy otrzymanym 
efektem przemian a poprzednimi formami struktury zaangażowania politycznego 
na poziomie lokalnym� W tworzeniu lokalnych elit po 1989 r� badacze wyróżniają 
trzy fazy: (1) związaną z miejscowymi strukturami zarówno władzy, jak i opozycji 
demokratycznej (głównie lokalne grupy „Solidarności” o tradycjach podziemnych); 
(2) okres dominacji Komitetów Obywatelskich, będących swoistym „pospolitym 
ruszeniem” dla zainicjowania struktur demokratycznych w danej miejscowości; (3) 
fazę wzrostu roli organizacji i instytucji politycznych, które za pomocą czynnika 
wyborczego tworzą nowe elity bez zakorzenienia w minionym systemie, czy też 
opozycji przeciw niemu44�

W zaprezentowanym zestawieniu zarysowany został proces tworzenia lokalnych 
elit politycznych, który w początkowym okresie nie był przynajmniej bezpośrednio 
stymulowany wyborczo, a jego przebieg miał endogeniczne źródła� Mogło być to 
powodowane m�in� brakiem możliwości odwołania się do funkcjonujących wcze‑
śniej wzorców politycznej rywalizacji i kooperacji, dynamicznie zmianiającą się 
sytuacją społeczno‑polityczną na początku lat 90�, a także efemerycznością i słabą 
instytucjonalizacją pierwszych ruchów i partii politycznych� W ostatniej fazie 
można zaobserwować wzrost roli czynnika wyborczego, na co wpływ mogły mieć 
procesy instytucjonalizacji ruchów partyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem 
czynnika rozbudowy terenowych ich struktur), krzepnięcie lokalnego wymiaru 
tożsamości społecznych jako poczucia przynależności do odrębnej wspólnoty 
(w tym ich możliwej emanacji w postaci głosowania w wyborach samorządowych) 

43 R� Alberski, A� Antoszewski, M� Cichosz, A� Ferens, H� Lisicka, D� Skrzypiński, R� Solarz, Wybory 
samorządowe do rad gmin w 2002 roku w województwie dolnośląskim, Wrocław 2003, s� 92–112� 

44 J� Bartkowski, Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966–1995, Warszawa 1996, s� 41�
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oraz procesów akcesji i integracji europejskiej, które ogniskowały zainteresowanie 
opinii publicznej także na roli i wadze czynników lokalnych oraz regionalnych�

Wybory samorządowe cechują się osłabieniem mechanizmu głosowania strate‑
gicznego, co pozwala zastanowić się nad motywacją wyborcy w procesie samego 
oddawania głosu� W przypadku wyborów parlamentarnych, w których w podziale 
mandatów uczestniczą przede wszystkim przedstawiciele partii politycznych, 
troską pragmatycznego wyborcy jest niezmarnowanie swojego głosu� Inaczej 
wybory samorządowe – poprzez szerszy udział kandydatów niezależnych pozwa‑
lają na większą swobodę – wyborca może oddać swój głos na kandydata, którego 
ocenia wysoko, pomijając jego ideologiczne czy partyjne odniesienia� Doświadcze‑
nia ustabilizowanych demokracji pokazują, że nawet w przypadku samych wybo‑
rów samorządowych, jeżeli odbywają się one na różnych poziomach, można 
wykazać w tym względzie istotne różnice� Poziom lokalny sprzyja osłabieniu 
w głosowaniu znaczenia czynników ideologicznego i partyjnego� Wyborcy częściej 
oddają swoje głosy na kandydatów niezależnych bądź z innych partii, niż wynika‑
łoby to z ich naturalnych preferencji ideologicznych� W Polsce obrazuje to różnica 
pomiędzy wynikami wyborów w gminach (gdzie w przeważającej mierze zwycię‑
żają kandydaci niezależni) a sejmikami województw (w których tryumfują przed‑
stawiciele partii politycznych)45�

Interesującym spojrzeniem na problem selekcji elit politycznych w wyborach 
samorządowych jest traktowanie udziału partii politycznych w wyborach jako 
zagrożenia dla obywatelskości społeczeństwa� Ma to związek z możliwością domi‑
nującej roli partii politycznych w procesie selekcji i nominowania kandydatów do 
startu w nich� Jedną z dróg zmniejszenia roli organizacji partyjnych w wyborach 
jest rozszerzenie katalogu urzędów obsadzanych w drodze elekcji, w których 
partie nie mogłyby nominować kandydatów, ani też organizować im kampanii 
wyborczych46� Jak się wydaje, sama obserwacja, dotycząca możliwości upartyjnienia 
wyborów ma podstawę w rzeczywistości, jednak formalne zakazanie udziału 
partiom politycznym w niektórych z nich, abstrahując od potencjalnego konfliktu 
z zasadą wolności wyborów, mogłoby w szerszym kontekście okazać się tyleż 
nieskuteczne co destruktywne dla instytucjonalnego porządku w sferze polityki� 

45 W� Wojtasik, Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej, „Preferencje Polityczne”  
2012, nr 2, s� 212–213�

46 S�E� Scarrow, Making Elections More Direct? Reducing the Role of Parties in Elections, [w:]  
Democracy Transformed? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies, red� 
B�E� Cain, R�J� Dalton, S�E� Scarrow, Oxford 2003, s� 47�
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Nawet w wyborach, w których partie mogę przedstawiać swoich kandydatów, 
zdarza się często (np� w Polsce na poziomie gmin i powiatów), że w znacznej 
liczbie startują kandydaci „niezależni”, posiadający oczywiste afiliacje partyjne� 
W przedstawianym kontekście ważne jest uchwycenie roli partii politycznych, które 
dokonują procesu wstępnej selekcji kandydatów do pełnienia funkcji publicznych� 
Odbywa się to w ramach procesu nominacji partyjnych kandydatów do startu 
w wyborach lub w ramach tworzenia list wyborczych� Jego istota polega na poszu‑
kiwaniu i strategicznym doborze kandydatów, którzy są następnie weryfikowani 
przez wyborców� W literaturze wymieniane są scentralizowane i zdecentralizowane 
sposoby selekcji kandydatów, a jako główną ich determinantę wskazuje się wielkość 
partii� Duże partie wykazują preferencje co do stosowania centralistycznego 
modelu, natomiast małe przyjmują bardziej demokratyczne metody, co wiarygod‑
nie zdaje się tłumaczyć mniejszą rolę kandydatów partyjnych na niższych szcze‑
blach samorządu47� Z drugiej jednak strony, w opisywanym przypadku kryterium 
wielkości partii jako głównego czynnika wpływającego na sposób selekcji kandy‑
datów, wydaje się być nieco dyskusyjne, gdyż można wskazać przynajmniej kilka 
innych determinant oddziałujących istotnie na ten proces (np� system wyborczy, 
stopień socjalizacji politycznej wyborców czy też charakter organu, do którego 
odbywają się wybory)48� 

wybOry dO parlamentu eurOpejSkiegO

W przypadku praktycznej realizacji funkcji selekcji elit politycznych wybory do 
Parlamentu Europejskiego charakteryzują się istotnym znaczeniem mechanizmów 
tworzenia list partyjnych, gdyż relatywnie duże okręgi (będące województwami 
lub połączeniem dwóch województw) ze stosunkowo niewielką liczbą mandatów 
do przydzielenia w nich pozwalają na takie kreowanie kształtu list wyborczych, 
które umożliwia w znacznej mierze sterowanie przez liderów partyjnych i najwyż‑
sze organy w partiach kierunkiem alokacji mandatów� Opisywany mechanizm 
wynika z dwóch głównych czynników� Pierwszym jest segmentacja geograficzna 
poparcia i możliwości dosyć dokładnego przewidzenia przyszłych zdobyczy man‑

47 K� Lundell, Determinants of Candidate Selection: The Degree of Centralization in Comparative 
Perspective, „Party Politics” 2004, vol� 10, nr 1, s� 27–30�

48 W� Wojtasik, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka…, s� 260�
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datowych w poszczególnych okręgach49� Drugim jest empirycznie weryfikowalna 
preferencja do udzielania poparcia dla kandydatów z pierwszego miejsca na listach 
partyjnych, choć oczywiście nie bez znaczenia jest również fakt częstego umiesz‑
czania na tych pozycjach liderów� W przypadku ostatnich eurowyborów z 2009 r�, 
wśród kandydatów z pierwszych miejsc list 4 partii, które partycypowały w podziale 
mandatów, jedynie w 8 przypadkach (15,4%) liderzy przegrali z partyjnymi rywa‑
lami z dalszych miejsc� Stanowi to potwierdzenie korelacji pomiędzy miejscem na 
liście wyborczej i uzyskiwanym poparciem, choć nie rozstrzyga charakteru tego 
związku50� Gremiom decydującym w partiach (szczególnie największych) o kształ‑
cie list wyborczych pozwala natomiast na takie ich konstruowanie, które będzie 
uprawdopodabniało sukces wskazanych kandydatów, stanowiąc zarazem świadomą 
modyfikację treści funkcji selekcji elit politycznych w odniesieniu do eurowyborów�

Uwarunkowania selekcji na listy wyborcze sprawiają, że proces ich tworzenia 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest silnie scentralizowany w najważ‑
niejszych ugrupowaniach� O nominacjach, jak w żadnych innych wyborach, 
decydują przede wszystkim ich gremia kierownicze partii� Nie oznacza to jednak, 
że realizowane strategie poszczególnych partii są bliźniaczo podobne, ani tego, że 
nie podlegają one żadnym modyfikacjom w trakcie przygotowań do wyborów� 
Dynamika sytuacji politycznej wymaga tworzenia alternatywnych scenariuszy, 
możliwych do ewentualnego wykorzystania w przypadku zmieniających się warun‑
ków prowadzonej kampanii� Pierwszą okolicznością, wpływającą na kształt list 
wyborczych, jest możliwość startu w wyborach dotychczasowych parlamentarzy‑
stów� W mniejszym stopniu chodzi tutaj o europosłów, a bardziej o przedstawicieli 
krajowego parlamentu, którzy mogą traktować sukces w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego jako zwieńczenie politycznej kariery� Zjawisko to dotyczy polityków 
z tylnych ław poselskich, dla których motywacją do zmiany miejsca wykonywania 
mandatu mogą być kwestie materialne, prestiżowe czy środowiskowe� Liderzy 
partyjni nie patrzą na mandat europarlamentarzysty w sposób aspiracyjny, oba‑
wiając się politycznej marginalizacji, mogącej stać się ich udziałem podczas pobytu 
w  Brukseli i  Strasburgu� Dlatego poza nielicznymi przypadkami (Z� Ziobro, 
S� Nitras, J� Kalinowski czy W� Olejniczak) trudno wypatrywać wśród eurodeputo‑

49 Czego przykładem jest symulacja podziału mandatów w wyborach do PE w 2009 r� dokonana 
przez J� Flisa� Więcej: J� Flis, Symulacje podziału mandatów w eurowyborach, http://jaroslawflis�blog�
onet�pl/Symulacje‑podzialu‑mandatow‑w‑,2,ID373620415�

50 W� Wojtasik, Efektywność strategii selekcji kandydatów na listy wyborcze w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego 2009 roku…, s� 394�
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wanych partyjnych tuzów, a i wśród tych nielicznych łatwo wskazać eurodeputo‑
wanych traktujących swój mandat jako formę politycznej zsyłki� Drugą ważną 
determinantą tworzenia list wyborczych jest częste desygnowanie do startu 
w okręgach osób słabo z nimi kojarzonych lub niemających żadnych politycznych 
konotacji� Działanie takie, choć często skuteczne z punktu widzenia interesu partii 
politycznej, wywoływać może wątpliwości co do przedmiotowego traktowania 
wyborców w takim okręgu i powodować konflikty z lokalnymi strukturami partii, 
które mogą chcieć promować na listach lokalnych kandydatów� Można więc stwier‑
dzić, że akurat w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego więź z okrę‑
giem wyborczym ma stosunkowo małe znaczenie, szczególnie jeżeli rozważy się 
ten aspekt w odniesieniu do wyborów parlamentarnych czy samorządowych51�

Selekcja elit politycznych w eurowyborach może znajdować swój specyficzny 
wymiar w głosowaniu przez wyborców na małe partie polityczne� Wskazywane są 
dwa rodzaje mechanizmów zwiększania poparcia przez małe partie polityczne: 
stałe, które wystąpiłyby bez względu na czas i charakter wyborów, oraz zmienne, 
które uzależnione są od wymiaru temporalnego elekcji i ideologicznego charakteru 
ugrupowań52� Stałe występują w elekcjach samorządowych, warunkując możliwość 
występowania trwałego mechanizmu większego poparcia dla ugrupowań lokalnych 
i regionalnych, które pełnią w nich funkcję quasi‑partii politycznych� Poparcie to 
nie jest uzależnione od ich charakteru ideologicznego, ani też od fazy narodowego 
cyklu wyborczego� Specyficzne czynniki oddziałujące na wzrost poparcia małych 
partii, które są obecne w wyborach do Parlamentu Europejskiego, można próbować 
rozpatrywać w kontekście ich radykalizmu ideologicznego (względem większych 
ugrupowań) oraz czasu przeprowadzenia elekcji w stosunku do ostatnich wyborów 
generalnych� Poparcie dla partii radykalnych może mieć swoje przyczyny w odej‑
ściu od głosowania strategicznego i kierowaniu się bardziej ideologicznymi niż 
racjonalnymi przesłankami, czemu sprzyjać może niższy poziom poczucia spo‑
łecznej istotności aktu głosowania53� Polskie doświadczenia z eurowyborami 
pozwalają jedynie na częściowe potwierdzenie tezy o możliwej preferencji do 
głosowania na kandydatów mniejszych partii, opierające się na wynikach wyborów 
z 2004 r�, w których stosunkowo wysokie poparcie uzyskały Samoobrona i LPR� 
Nie poszło jednak za tym wykreowanie nowych liderów politycznych – przyczyn 

51 W� Wojtasik, Funkcje partii politycznych…, s� 98�
52 E� Oppenhuis, C� van der Eijk , M�N� Franklin, The Party Context. Outcomes, [w:] Choosing 

Europe?: the European Electorate and National Politics in the Face of Union, red� C� van der Eijk, M�N� 
Franklin, Ann Arbor 1996, s� 299�

53 W� Wojtasik, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka…, s� 303–304�
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zwiększonego poparcia należy doszukiwać się wśród innych czynników� Wybory 
z 2009 r� zakończyły się klęską formacji małych partii, gdyż zdobyczami mandato‑
wymi podzielili się tylko przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych�

wybOry prezydenta rp

Wybory Prezydenta RP dokonują selekcji elit politycznych w sposób odmienny niż 
przedstawione wcześniej przypadki elekcji parlamentarnych, samorządowych i do 
PE� Selekcja elit politycznych realizowana w ich ramach może być rozpatrywana 
w wymiarze bezpośrednim i pośrednim� Bezpośrednio jest wybierana osoba 
sprawująca najwyższy urząd w państwie, która mocą decyzji wyborców ustano‑
wiona zostaje jako przedstawiciel narodu� Choć wyniki wyborów prezydenckich 
w Polsce pokazują, że startowali w nich również kandydaci niezależni (niemający 
bezpośredniego związku z partiami politycznymi), to w ostatecznej rozgrywce 
liczyli się tylko ci, którzy reprezentowali relewantne siły polityczne� Przykłady 
A� Olechowskiego z 2000 r� czy S� Tymińskiego z 1990 r� nie są wyjątkowe – nawet 
udział w II turze wyborów (w tym drugim przypadku) nie dawał szansy na póź‑
niejsze odegranie istotnej roli w polityce� Dla obu wymienionych polityków start 
w wyborach prezydenckich wyznaczał szczyt ich popularności i znaczenia� Ponie‑
kąd podobny mechanizm dotknął zwycięzców wyborów� Zarówno L� Wałęsa, jak 
i A� Kwaśniewski, po skończeniu sprawowania urzędu nie odgrywali już istotniej‑
szej roli w polityce pomimo zgłaszanych aspiracji� Wałęsie udział w kolejnych 
elekcjach przynosił już tylko polityczne klęski, natomiast lider lewicy, pomimo 
cyklicznych prób patronowania swojej dawnej formacji politycznej, stawał się coraz 
bardziej zmarginalizowany� Ta ostatnia obserwacja pozwala na jeszcze jedną 
konstatację – dostrzec można zmianę postrzegania roli urzędu prezydenta przez 
liderów partyjnych po 2005 r� Zarówno L� Wałęsa, jak i A� Kwaśniewski byli wybie‑
rani na urząd w sytuacji sprawowania przywództwa nad najsilniejszymi ugrupo‑
waniami politycznymi, a ich kandydowanie w wyborach traktować można było 
jako naturalne zwieńczenie dotychczasowych karier politycznych� Mechanizm 
selekcyjny wyborów prezydenckich w tych przypadkach oddziaływał na zwiększe‑
nie rangi urzędu przez wykreowanie na nim osoby, która była rzeczywistym liderem 
politycznym� Po 2005 r� urząd prezydencki obejmowali politycy będący pierwszo‑
planowymi postaciami polskiego życia politycznego, jednak pozostający w cieniu 
swoich partyjnych liderów� W tym względzie oba przykłady różnią się jednak, gdyż 
kandydowanie L� Kaczyńskiego było taktycznym zabiegiem jego brata (który jak 
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się wydaje trafnie oceniał, że sam miałby mniejsze szanse na wygranie wyborów 
prezydenckich, a poza tym bardziej zainteresowany był funkcją premiera), nato‑
miast B� Komorowski startował w wyborach niejako w zastępstwie D� Tuska54� 
Podstawową przyczyną niskiej atrakcyjności możliwości sprawowania urzędu 
prezydenta dla liderów paryjnych jest dualizm władzy wykonawczej w Polsce – 
istotniejszy wpływ na bieżącą politykę posiada premier i rząd� Czynnik ten sprawia, 
że dla głównych graczy na scenie politycznej (rozumianych tutaj jako posiadających 
potencjał do wygrania wyborów prezydenckich) taktycznie lepszym jest skupienie 
się na sprawowaniu lub zabieganiu o urząd premiera, przy jednoczesnym wpływie 
na delegownie kandydatów w wyborach prezydenckich�

W sposób pośredni wybory prezydenckie przyczyniają się do realizacji funk‑
cji selekcji elit politycznych na dwa sposoby� Po pierwsze, wskazują na te partie 
polityczne, których znaczenie w systemie partyjnym jest największe� Poza wspo‑
mnianym S� Tymińskim, w ostatecznej rozgrywce liczyli się tylko kandydaci 
popierani przez dwie największe siły polityczne w tamtych okresach� Tak było 
w  przypadku starcia wyborczego pomiędzy L� Wałęsą i  A� Kwaśniewskim 
w 1995 r�, podobnie jak w rywalizacji D� Tuska i B� Komorowskiego (obaj byli 
kandydatami PO) z braćmi Kaczyńskimi (kandydatami PiS) w latach 2005 i 2010� 
Wybory w latch 1990 i 2000 pozwoliły na wygenerowanie tylko jednego silnego 
kandydata związanego z głównymi ugrupowaniami politycznymi (odpowiednio 
L� Wałęsa i A� Kwaśniewski), gdyż po drugiej stronie trwały ówcześnie procesy 
marginalizacji politycznej (SdRP w 1990 r�) oraz dezintegracji partyjnej (AWS 
w 2000 r�)� Kandydaci pozostałych ugrupowań startowali najczęściej bez nadziei 
na sukces, mając na celu promocję własnej osoby i/lub partii, którą reprezento‑
wali� 

Drugim obszarem pośredniej realizacji funkcji selekcji elit jest stworzenie 
wokół wybranego prezydenta nowego ośrodka politycznego, który dla zagwa‑
rantowania jakości sprawowania urzędu musi zapewnić sobie zaplecze poli‑
tyczno‑eksperckie� Przyjęło się w praktyce funkcjonowania urzędu prezydenta 
w Polsce, że jego najbliżsi współpracownicy pracują w kancelarii głowy państwa, 

54 Krzysztof Kowalczyk wskazuje na trzy przesłanki wpływające na decyzję D� Tuska o rezygnacji 
ze startu w wyborach prezydenckich: (1) chęć utrzymania realnej władzy w państwie; (2) obawa przed 
utratą pozycji partii w przypadku wygranej; (3) lęk przed drugą porażką wyborczą (w 2005 r� przegrał 
z L� Kaczyńskim) w: K� Kowalczyk, Kampania Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 
w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red� J� Okrzesik, W� Wojtasik, Katowice 2011, s� 271�
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która staje się w ten sposób istotnym ośrodkiem politycznym� Same wybory nie 
stanowią więc w tym przypadku mechanizmu selekcyjnego, ale umożliwiają 
prezydentowi kreowanie nowej elity politycznej� Warto jednak w tym miejscu 
zwrócić uwagę na fakt, iż dotychczasowe doświadczenia pokazują, że członkowie 
zaplecza prezydentów stosunkowo rzadko pozostają później (bez kurateli swojego 
patrona) samodzielnymi politykami na scenie politycznej (tak jak np� R� Kalisz, 
M� Siwiec czy J� Sasin)� Może to prowadzić do konstatacji, że bezpośrednie oto‑
czenie prezydenta stanowią raczej urzędnicy niż polityczni liderzy� Byłaby ona 
o tyle uzasadniona, że prezydent, wypełaniając swoje obowiązki, z reguły nie ma 
bieżącej potrzeby angażowania się w gry polityczne, a potrzebni mu są na co 
dzień współpracownicy pozwalający na wypełnianie konstytucyjnych obowiąz‑
ków i koordynowanie działań podejmowanych we współpracy z innymi instytu‑
cjami systemu politycznego� 

Sytuacja relatywnie większej roli politycznego zaplecza głowy państwa była 
w Polsce doskonale widoczna podczas prezydentury L� Wałęsy, choć jej źródeł 
można doszukiwać się na kilku płaszczyznach� Na pewno sprzyjające temu faktowi 
były rozwiązania konstytucyjne, które umożliwiały prezydentowi formownie 
personalnych wniosków co do składu Rady Ministrów i z których L� Wałęsa skwa‑
pliwie korzystał� Poza wymiarem instytucjonalnym, niewątpliwy wpływ na taki 
sposób korzystania z prezydenckich prerogatyw miały uwarunkowania behawio‑
ralne systemu rządów55, które pozwoliły byłemu liderowi „Solidarności” na ukaza‑
nie pełni swojego temperamentu politycznego� Nie bez znaczenia było w tym 
przypadku korzystanie z rad swoich doradców (przede wszystkim L� Falandysza 
i M� Wachowskiego), którzy jednak nie potrafili wokół prezydenta stworzyć trwa‑
łego zaplecza partyjnego (bo nie można w ten sposób traktować efemerycznej 
inicjatywy BBWR)� Stopniowe zmniejszanie się roli politycznego zaplecza kolejnych 
prezydentów po 1990 r� może być jedną z przesłanek dla wyciągniecia wniosku 
o ewolucji tego wymiaru realizacji funkcji selekcji elit politycznych, jednak ze 
względu na liczbę czynników mogących mieć wpływ na ten proces trudno w prak‑
tyce ocenić jego zasadność56�

55 S� Gebethner, System rządów parlamentarno gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz 
rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, red� M� Domagała, Warszawa 1997, s� 77�

56 W� Wojtasik, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka…, s� 218–219�
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zakOńczenie

Selekcja elit politycznych w drodze wyborów ma fundamentalne znaczenie dla 
kształtowania politycznej struktury społeczeństwa� W przedstawianym artykule 
skupiono się na wskazaniu różnic w  treści funkcji selekcji elit politycznych 
w ramach poszczególnych rodzajów wyborów przeprowadzanych w Polsce po 
1989 r� Czynnikami tego zróżnicowania są przede wszystkim kształt systemu 
wyborczego, charakter organu, którego dotyczą, oraz specyfika rywalizacji wybor‑
czej determinowana w  toku kampanii wyborczej� Selekcja elit politycznych 
w poszczególnych wyborach wykazuje również znamiona temporalności, odwo‑
łującej się do możliwych zmian jej treści po 1989 r� W tym względzie uwagę należy 
zwrócić również na stopniowo zwiększającą się liczbę organów, których wybory 
dotyczyły� W 1989 r� objęte procedurą bezpośrednich wyborów zostały jedynie 
Sejm i Senat, w roku następnym poszerzono ten zakres o wybór rad gmin i Prezy‑
denta RP� W późniejszym okresie wprowadzone zostały jeszcze wybory do rad 
powiatów, sejmików wojewódzkich, bezpośrednie wybory prezydentów, burmi‑
strzów i wójtów oraz od 2004 r� elekcje do Parlamentu Europejskiego� Ten swoisty 
trend elektoralny wpisuje się w obserwowaną w państwach demokratycznych 
tendencję do obejmowania wyborami powszechnymi coraz większej liczby orga‑
nów57� Zarazem jednak może to stanowić podstawę do twierdzeń o trywializacji 
aktu wyborczego i zmniejszania rangi wyborów w świadomości społecznej58� 

W artykule wskazane zostały również źródła ewolucji funkcji selekcji elit poli‑
tycznych w Polsce po 1989 r� Obserowowana dynamika jest powodowana zarówno 
przebiegiem transformacji demokratycznej w Polsce (szczególnie w przypadku 
wyborów sejmowych), krzepnięciem systemu demokratycznego, jak i wpływem 
głównych megatrendów takich, jak globalizacja i integracja europejska� Te ostanie 
dotyczyły nie tylko Parlamentu Europejskiego i wyborów do niego, ale np� również 
wprowadzenia nowych szczebli samorządu terytorialnego jako procesu dostoso‑
wania struktury wewnętrznej kraju do zasad polityki UE, co w konsekwencji 
doprowadziło już w okresie przedakcesyjnym do powstania powiatów i samorzą‑
dowych województw (oraz wyborów do ich organów)� 

57 R�J� Dalton, M� Gray, Expanding the Electoral Marketplace, [w:] Democracy Transformed?: 
Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies, red� B�E� Cain, R�J� Dalton, 
S�E� Scarrow, Oxford 2006, s� 34�

58 Szerzej: W� Wojtasik, Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej…, s� 205–226�
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election selection of political elites in poland

Free and fair elections are the method used to select from among the people who 
have hold specified elective position or public office� In this context, elections are 
a way of implementing the selection process of the political elite, allowing proce‑
dural participation of citizens in shaping political representation� As a result of 
their execution decisions are made about the distribution of power, which depends 
on the direction in the act of voting revealed political preferences resulting from 
translating the achievements of individual votes mandated� Selection of the repre‑
sentatives of the society and subjectivity attributing their decision‑making assumes 
that voters will be able to choose from among themselves those who possess the 
desired skills, and those who are elected, they will make decisions in the interest 
of the whole community� The article treats the selection of political elites as a basic 
function of elections, acting on the issues of creating the political leadership in the 
parliamentary election, the President of Poland, local governments and the Euro‑
pean Parliament� 
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janusz palikot, twoRząc nową partię na kilka miesięcy przed parlamentar‑
nymi wyborami w 2011 r� wypełnił lukę po lewej stronie polskiej sceny politycznej, 
powstałą wskutek nieporadnego kierowania SLD przez Grzegorza Napieralskiego� 
Warto przypomnieć, że Ruch Palikota jest pierwszą od 10 lat nową formacją, 
której udało się samodzielnie przekroczyć próg wyborczy, a tym samym wprowa‑
dzić swoich przedstawicieli do parlamentu�

Prorocze okazały się słowa Rafała Grupińskiego, przewodniczącego Klubu 
Parlamentarnego PO, jeszcze z okresu przynależności Palikota do Platformy 
Obywatelskiej, a przytoczone przez niego w „Kulisach Platformy”� Na wątpliwości 
Palikota dotyczące konieczności wspierania Schetyny w celu osłabienia Tuska, 
Grupiński miał odpowiedzieć: „ty w każdej chwili możesz wyjść z Platformy 
i założyć własną partię populistyczną� Te 10 procent zawsze utargujesz� A dla nas 
jednak PO jest ważna� I dlatego musimy bronić Schetyny, żeby zatrzymać satrapę 
Donalda”1�

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ewolucji Janusza Palikota od przy‑
wódcy lokalnego (szefa lubelskich struktur Platformy Obywatelskiej) do przywódcy 
partyjnego (założyciela i przewodniczącego Ruchu Palikota), który w zaledwie kilka 
miesięcy od założenia nowej partii wprowadził jej przedstawicieli do parlamentu 
z wynikiem 10,02% głosów2, co uczyniło Ruch Palikota trzecią, co do ilości zdoby‑
tych mandatów, partią w polskim parlamencie�

1 J� Palikot, Kulisy Platformy, Warszawa 2011, s� 69�
2 Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, http://wybory2011�pkw�gov�pl/wsw/

pl/000000�html, odczyt z dn� 23�12�2012�

Od przywódcy lOkalnegO  
dO przywódcy partyjnegO.  

Studium przypadku januSza palikOta

Agnieszka Łukasik-Turecka
(Instytut Politologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
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Na wiele różnych źródeł sukcesu Palikota wskazuje Waldemar Wojtasik� Zalicza 
do nich: odpowiednie warunki zewnętrzne (w tym przypadku było to społeczne 
zmęczenie istniejącym układem partii politycznych), właściwe pozycjonowanie 
nowego ugrupowania, a także zasoby partii, do których zalicza majątek lidera, 
mogący służyć do finansowania działalności, jego doświadczenie polityczne, a także 
potencjał nazwiska3�

Jak zauważa: „analiza współczesnej specyfiki przywództwa w największych 
polskich partiach politycznych dowodzi, gdzie występuje silny i charyzmatyczny 
przywódca, podporządkowujący sobie strukturę partyjną (np� D� Tusk – PO, 
J� Kaczyński – PiS), występuje także większy poziom poparcia wyborczego w sto‑
sunku do partii z relatywnie słabszymi liderami (G� Napieralski – SLD, W� Pawlak  
– PSL)”4�

O wzmacniającej się pozycji przewodniczących czy prezesów partii, przypomina 
również Wojciech Peszyński� Podkreśla, że świadczą o tym statuty partii i szereg 
nieformalnych prerogatyw, które to z kolei są następstwem mediatyzacji działal‑
ności politycznej� Jako dodatkowy czynnik wzmacniający podkreśla fakt, iż: 
„zaistniałe po 2005 r� reguły rywalizacji pomiędzy PO a PiS wymagały wzmocnie‑
nia partyjnej dyscypliny, uruchamiając mechanizmy podporządkowania strategii 
działania liderom tych organizacji”5� Autor zauważa, że inne partie, jak chociażby 
SLD, też uległy takim tendencjom� Wzmacnianie pozycji lidera adekwatnie określa 
Robert Krasowski mówiąc: „dawniej partie miały liderów, teraz liderzy mają 
 partie”6�

Badania Peszyńskiego wykazały, że najwięcej spośród głosujących na partię Ruch 
Palikota budowało swoje preferencje za sprawą osoby przywódcy7� Kim zatem jest 
przewodniczący Ruchu Palikota i w jaki sposób, przy pilnującym rywali Donaldzie 
Tusku, udało mu się na tyle „urosnąć”, by wprowadzić do parlamentu swoją forma‑
cję polityczną?

3 W� Wojtasik, Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego, „Prefe‑
rencje Polityczne” 2012, nr 3, s� 165–171�

4 Ibidem, s� 164–165�
5 W� Peszyński, Personalizacja politycznych preferencji, „Preferencje polityczne” 2012, nr 3, s� 178�
6 R� Krasowski, Czas samotnych wodzów, „Polityka” 2011, nr 8, s� 24�
7 Zob� szerzej: W� Peszyński, op�cit�, s� 175–194�
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januSz palikOt

Janusz Palikot to polityk i były przedsiębiorca, poseł na Sejm RP V, VI i VII kaden‑
cji� Jego życiorys, to pasmo ciągłego mierzenia się z wyzwaniami, kolejne próby 
sprawdzania, czy w danej dziedzinie osiągnie sukces� Janusz Palikot często i chętnie 
opowiada o swojej drodze do sukcesu w biznesie i polityce, zarówno w autobiogra‑
ficznych publikacjach, jak i w reklamach wyborczych� W swej biografii polityk 
podkreśla momenty przełomowe, począwszy od dzieciństwa: „Urodziłem się 
i wychowałem w drewnianym domu, w małym miasteczku, w Biłgoraju� Pamiętam 
siebie jako człowieka bardzo nieśmiałego i potem się to nagle, nie wiadomo dla‑
czego, przestawiło� Wróciłem do szkoły po których wakacjach i po prostu byłem 
najlepszym uczniem w klasie� W stanie wojennym zostałem aresztowany, siedziałem 
w więzieniu w Zamościu i pewnie to, że dzisiaj tak trwam w różnych sporach, 
z tamtego czasu pochodzi, właśnie z tego, że jestem dumny, że wtedy dałem radę”8�

Takie momenty zwrotne miały mieć miejsce w jego życiu również w później‑
szych latach� Swoją przyszłość początkowo planował związać z pracą naukową� Po 
ukończeniu studiów pracował w Instytucie Filozofii UW i rozpoczął pracę nad 
doktoratem9� Po transformacji ustrojowej 1989 r� zrezygnował z pracy naukowej 
i zajął się biznesem� Na początku lat 90� zarabiał na produkcji drewnianych palet 
do transportu alkoholu, a w 1990 r� powołał do życia firmę Ambra, znaną z pro‑
dukcji win musujących� W 2001 r� Palikot założył firmę Jabłonna SA, przez którą 
sprawował kontrolę m�in� nad Polmosem Lublin� 

Janusz Palikot próbował także swej działalności w obszarze wydawniczym� 
Założył i był współwłaścicielem wydawnictwa „słowo/ obraz terytoria”� Posiadał 
również swoją księgarnię� Wejście biznesmena na rynek prasowy nie zakończyło 
się sukcesem� Tygodnik „Ozon”, którego wydawcą była firma Ozon Media, w której 
Palikot miał większościowe udziały, wydawany był zaledwie przez rok10�

W 2006 r� Palikot wprowadził Polmos na giełdę, a następnie sprzedał wszystkie 
akcje� Sprzedał także Ambrę i zajął się polityką� 

8 Nieodpłatna audycja Komitetu Wyborczego Ruch Palikota, Polskie Radio Lublin, z  dn�: 
26�09�2011, g� 14�10, nr 2, 3; 27�09�2011, g� 14�10, nr 3, 4; 28�09�2011, g� 14�10, nr 1, 2; 30�09�2011, 
g� 14�10, nr 3, 4; 03�10�2011, g� 14�10, nr 1, 2, 3; 04�10�2011, g� 14�10, nr 2, 4; 05�10�2011, g� 14�10, nr 1, 
2, 4; 07�10�2011, g� 14�10, nr 1, 2, 3, 4�

9 bgr/iga, Jak zostać milionerem, czyli krótka historia Palikota, http://www�tvn24�pl/biznes‑gospo‑
darka,6/jak‑zostac‑milionerem‑czyli‑krotka‑historia‑palikota,187354�html, odczyt z dn� 22�12�2012�

10 Janusz Palikot, http://ludzie�wprost�pl/sylwetka/Janusz‑Palikot/, odczyt z dn� 15�12�2012�
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przywódca lOkalny

W 2005 r� Palikot zdecydował się rozpocząć działalność polityczną wstępując 
w szeregi Platformy Obywatelskiej� Z jej list w wyborach parlamentarnych w tymże 
roku uzyskał mandat posła� W kwietniu 2006 r� został wybrany na przewodniczą‑
cego regionu lubelskiego Platformy11� Sam Palikot tak wspomina swoje początki 
w Platformie Obywatelskiej: „W 2005 r�, po odejściu Zyty Gilowskiej z Platformy, 
przyszedł do mnie poseł Stanisław Żmijan� […] Powiedział, że dostał zadanie od 
władz partii – znalezienie nowego lidera PO na Lubelszczyźnie� Jakiś profesor czy 
znany przedsiębiorca z potencjałem, takie były kryteria� W Lublinie takich kolo‑
rowych osobowości rzeczywiście było mało� Dlatego przyszedł z ofertą właśnie 
do mnie� […] Identyfikowałem się wtedy z Tuskiem jako politykiem, zgodziłem 
się więc zaangażować, ale z wyobrażeniem, że wystartuję na przykład do Senatu, 
będąc twarzą Platformy� Do głowy mi nie przyszło obejmowanie kierownictwa 
w regionie”12�

Takie kierownictwo jednak objął i to po roku działalności w partii� Bycie prze‑
wodniczącym regionu tak oceniał po wyjściu z Platformy: „Choć byłem szefem 
regionu partii rządzącej, nie miałem wpływu praktycznie na nic� Wszystkie stano‑
wiska politycznie istotne były obsadzane, w uzgodnieniu pomiędzy Schetyną 
a Gradem, poprzez kuzyna ministra z województwa lubelskiego posła Mariusza 
Grada� Grzegorz wsadzał ludzi, gdzie popadło, w ten sposób zobowiązując ich do 
lojalności wobec siebie� Tak też stworzył w Lublinie zwalczający mnie obóz”13�

W 2007 r� ponownie uzyskał mandat poselski, a w styczniu 2008 r� został prze‑
wodniczącym Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne państwo” do spraw związanych 
z ograniczaniem biurokracji�

Już w 2007 r� rozpoczął się najbardziej charakterystyczny dla Palikota okres 
z gadżetami i happeningami w tle� Sztuczny penis i pistolet14, świński łeb15, „małpki”16 
– to gadżety, którymi Palikot świadomie wzmacniał swoje przekazy, a które chętnie 

11 Ibidem�
12 J� Palikot, op�cit�, s� 11–12�
13 Ibidem�
14 K� Wężyk, Palikot walczy pistoletem i wibratorem, http://www�tvn24�pl/wiadomosci‑z‑kraju,3/

palikot‑walczy‑pistoletem‑i‑wibratorem,19324�html, odczyt z dn� 23�12�2012�
15 Palikot z łbem, http://studio�wp�pl/i,Palikot‑z‑lbem,mid,175463,wideo�html, odczyt z dn� 23�12� 

2012�
16 PK, pap, Palikot bije „małpkami” w prezydenta, http://polska�newsweek�pl/palikot‑bije‑‑malp‑

kami‑‑w‑prezydenta,38690,1,1�html, odczyt z dn� 23�12�2012�
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pokazywały media elektroniczne� Witold Orzechowski wyjaśnia, dlaczego Palikot 
mógł liczyć na telewizję: „Jest znana zasada przy kreowaniu atrakcji w obrazie 
telewizyjnym – co wiedzą producenci TV na całym świecie: jeśli na ekranie są cztery 
osoby, które mówią, i jeden pies, który się kręci, pokazuje język, szczeka i (najlepiej) 
obsikuje nogę fotela, to całkowita uwaga widowni skupi się na psie, a nie na rozmo‑
wie czterech osób� Jeśli do tego w telewizji pokażemy nie psa, lecz małpę z brzytwą, 
to efekt będzie dziesięciokrotnie większy� […] Poseł PO Janusz Palikot został 
w czasach tabloidyzacji telewizji obsadzony (za swoją wiedzą i ochotą) w roli małpy 
z brzytwą przez speców od marketingu politycznego i kształtowania wizerunku 
w mediach”17� Dalej Orzechowski wyjaśnia: „Nudny wywiad z politykiem o finan‑
sach albo energetyce jądrowej musi przegrać w wyścigu oglądalności z komicznym 
facetem z ludu, który obraża wszystkie świętości […], albo z facetem, który zrobił 
majątek na produkcji wódki (był właścicielem Polmosu), paraduje po Sejmie 
w zabawnych ubraniach (różowe marynarki, obcisłe gatki, szaliki czterometrowej 
długości) i który za każdym razem obraża przeciwników politycznych (Palikot)”18�

Piotr Semka podkreśla ówczesną akceptację Tuska i części inteligencji na takie 
zachowanie Palikota: „Palikot doskonale wyczuwa tę »carte blanche« liberalnych 
publicystów dla kolejnych wyzwisk i zaczepek� Nieprzypadkowo lubelski polityk 
nosi koszulki z napisem »Jestem z SLD«� Dotąd w rachubach Donalda Tuska 
Palikot miał być łącznikiem z obozem lewicy i idolem dla internetowego lumpen‑
proletariatu żyjącego kpinami z Kaczorów, z czarnych i z ojca Rydzyka� Skandalista 
z Lublina był też cenny, bo sposób jego myślenia podziela dziś ogromna armia 
inteligencji� A Donald Tusk liczy się z tym, co lubi salon”19�

Sam Janusz Palikot na swoim blogu wyjaśniał, że w przypadku akcji z gadżetami 
nie chodziło o jednodniowego newsa, ale o kryjące się za tymi przedmiotami 
problemy: „Koszulka »Jestem gejem, jestem z SLD« to wołanie o tolerancję w kraju, 
w którym wszystko miało być na modłę małej grupki polityków� Wibrator i pisto‑
let – to wyraz skrajnej bezradności posła wobec politycznej machiny kolesiostwa, 
dającej ochronę pospolitemu draństwu� Kiedy widzę na fotografiach swój wywalony 
jęzor – w tle głowy mam absurd, którym było (niedoszłe na szczęście) morderstwo 
na lekturach Gombrowicza� Świeca przy fotelu Giertycha – moje symboliczne 
pożegnanie z tałatajstwem w polityce”20� 

17 W� Orzechowski, Małpy z brzytwą na ekranie, „Rzeczpospolita”, 23�01�2009, s� A16�
18 Ibidem�
19 P� Semka, Chamstwo dla salonu, „Rzeczpospolita”, 15�01�2009, s� A14�
20 J� Palikot, Poletko Pana P., Gdańsk 2008, s� 6�
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Polityk niejednokrotnie podkreślał, że wszyscy oburzający się z powodu stoso‑
wanych przez niego metod i technik marketingowych, zazwyczaj sami nie robią 
nic, by rozwiązać dany problem: „Można to oczywiście prezentować inaczej� Przez 
bibułkę chwytać� Przez szybkę lizać� Można� Tak samo jak można wejść na sejmową 
trybunę i w czasie oraz trybie przewidzianym przez regulamin pleść banialuki […] 
Wszyscy zwracają uwagę na sensację, mało kto chce dostrzegać problem� Odsuwa‑
nie problemów, unikanie ich przez stygmatyzację ludzi zgłaszających swoje wąt‑
pliwości to zmora polskiej polityki� Łatwiej mi dać etykietę trefnisia, niż zwolnić 
z pracy policjantów, którzy tolerowali gwałty w lubelskiej policji […]� Łatwiej 
przyprawić mi gębę idioty apelującego o solidarność z SLD, niż zastanowić się nad 
brakiem tolerancji w państwie� Łatwiej wreszcie nazwać mnie klaunem, niż odpo‑
wiedzieć na ważne pytanie, do jakich granic zdrowie głowy państwa winno być 
przedmiotem publicznej debaty”21�

Wielu polityków i publicystów w takie wyjaśnienia nie uwierzyło� Happeningi 
Palikota odbierano najczęściej jako świadomie przez niego stosowany środek do 
osiągnięcia celu, jakim miała być władza� Jak podkreśla Robert Mazurek: „dla 
Palikota polityka jest grą o władzę, którą podejmuje, używając wszelkich metod 
i propagandowej machiny na nieznaną dotychczas w Polsce skalę”22� Eryk Miste‑
wicz zauważa: „Tak oto polityka przestaje się skupiać na przekazie informacji, 
objaśnianiu decyzji� Dziś polityka to zarządzanie emocjami spektaklu, w którym 
politycy są aktorami, a wyborcy siedzą wygodnie w fotelach”23� Ów spektakl może 
mieć miejsce tylko i wyłącznie dzięki mediom, przy pomocy których, jak podkre‑
śla Maria Urban, polityk manipuluje zarówno biografią, tożsamością, dorobkiem, 
statusem i wizerunkiem24�

Dość szybko, przy użyciu słynnych już gadżetów, Janusz Palikot stał się jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych polityków w kraju� Zaczęły pojawiać się głosy, że 
może stanowić zagrożenie dla samego Tuska� Palikota z gadżetami, „zarządzającego 
emocjami” nie wszyscy w strukturach lubelskiej PO akceptowali� Dla wielu Palikot 
grał już na siebie� W jednym z wywiadów wspominał o tym Włodzimierz Karpiń‑
ski – w 2010 r� kontrkandydat Palikota na szefa lubelskiej Platformy� Na pytanie 
o przyczynę kontestacji przywództwa Palikota podawał, że wielu działaczy uważa, 

21 Ibidem, s� 6–7�
22 R� Mazurek, Farsa dla dwóch aktorów, „Rzeczpospolita”, 06�01�2010, s� A6�
23 E� Mistewicz, Siwe głowy walczące w kisielu, „Rzeczpospolita”, 26�09�2008, s� A17�
24 M� Urban, Mechanizmy legitymizacji przywódców politycznych w świetle teorii i praktyki mar-

ketingu politycznego, „Studia Politologiczne” 2001, vol� V, s� 285�
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że „Palikot, który gra na arenie polityki krajowej, będzie się tam lepiej sprawował 
niż jako szef regionu”25� Karpiński podkreślał, że Palikot nie ma oparcia w lubel‑
skich parlamentarzystach i dodawał: „Niech prezentuje swoje talenty na scenie 
krajowej, na którą wkroczył przebojem prawie trzy lata temu� […] Wibratorem 
i pistoletem otworzył nowy etap w »scenografii politycznej«� I zaczął się dystanso‑
wać od niektórych liderów PO, choćby Jana Rokity� Pokazał wtedy, że nie ma 
żadnych zahamowań”26� 

Inaczej widział całą sprawę Palikot, który za głównego organizatora akcji niedo‑
puszczenia go do ponownego wyboru uznawał Schetynę: „[Schetyna] mechanizm 
twardego zarządzania partią ma dopracowany do perfekcji� Doświadczyłem tego 
na własnej skórze w 2010 roku, kiedy Schetyna przedsięwziął akcję mającą na celu 
niedopuszczenie, bym ponownie został szefem regionu lubelskiego� W tym celu 
zarządzał kolejnymi poczynaniami posła Włodzimierza Karpińskiego, którego 
wystawił jako mojego kontrkandydata, a także działaniami posłanki Joanny Muchy 
i posła Wojciecha Wilka� […] Wszyscy byli nieustannie wzywani, zastraszani, 
grożono im, że zostaną wyrzuceni, że nie dostaną urlopu, jeśli coś będzie nie po 
myśli Grzegorza� Jego człowiek i zastępca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wiceminister Tomasz Siemoniak dzwonił do wicewojewody Hen‑
ryki Strojnowskiej, by ostrzec, że jeżeli pójdzie na konwencję regionalną, to 
zostanie usunięta z urzędu� A do tego marszałek sejmiku wojewódzkiego Jacek 
Sobczak, który był w grupie mnie popierającej, w otoczeniu jakichś ludzi był 
zmuszany do wyjazdu na spotkanie z wiceministrem”27�

Mimo zwalczającego go Schetyny28 i sporej grupie niezadowolonych z jego 
przewodniczenia lubelskich działaczy PO29, Palikot ponownie wygrał wybory na 
szefa lubelskiej PO� 

Palikot tak oceniał sytuację z tamtego okresu: „Mieli poczucie, że ja jestem 
niekontrolowany, że mnie faktycznie nie da się podporządkować� Z drugiej strony 
niebezpiecznie urosłem, miałem swoich własnych sympatyków� Zwykłe groźby, że 

25 M� Subotić, Janusz Palikot jest Lepperem PO, wywiad z Włodzimierzem Karpińskim, „Rzecz‑
pospolita”, 09�04�2010, s� A7�

26 Ibidem�
27 J� Palikot, op�cit�, s� 41�
28 Palikot: niech Schetyna nie popiera nikogo, http://wiadomosci�wp�pl/kat,1374,title,Palikot‑niech‑

Schetyna‑nie‑popiera‑nikogo,wid,12157464,wiadomosc�html, odczyt z dn� 23�12�2012�
29 Ubolewam, że Palikot wygrał. To był błąd PO, http://wiadomosci�wp�pl/kat,83914,title,Ubolewam‑

ze‑Palikot‑wygral‑To‑blad‑PO,wid,12298898,wiadomosc�html, odczyt z dn� 23�12�2012�
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mnie wyrzucą, gdy nie będę brał pod uwagę ich opinii, nie działały� Może więc 
chcieli dać mi do zrozumienia, że mają w rękach jeszcze taki instrument jak pro‑
kuratura� […] Pamiętam zresztą, jak kiedyś Tusk powiedział mi wprost, że najwięk‑
szą moją siłą jest bezinteresowność� I wiedział, że właśnie to czyniło mnie człowie‑
kiem zupełnie niekontrolowanym”30�

przywódca partyjny

Mimo ponownej wygranej w wyborach na szefa lubelskich struktur Platformy 
Obywatelskiej, 2 października 2010 r� Palikot zapowiedział rezygnację z człon‑
kostwa w PO w związku z planami założenia nowej partii� Z członkostwa w klu‑
bie i partii zrezygnował 6 października 2010 r�31, natomiast mandat poselski 
złożył 10 stycznia 2011 r� Jeszcze w październiku 2010 r� założył stowarzyszenie 
„Ruch Poparcia Palikota”32, a kilka dni później partię „Ruch Poparcia”� W związku 
z możliwością skreślenia partii z ewidencji z powodu niezłożenia sprawozdania 
finansowego, złożył wniosek o rejestrację nowej partii „Ruch Palikota”, która 
została wpisana do ewidencji 1 czerwca 2011 r�33 Dzień później Palikot został jej 
przewodniczącym34� Jesienią 2011 r� w wyborach parlamentarnych osiągnął trzeci 
wynik w kraju i wprowadził przedstawicieli swojej partii do parlamentu�

Donald Tusk nie przyglądał się biernie działaniom Palikota� W dniu zaplanowa‑
nego wcześniej kongresu Ruchu Poparcia Palikota, na początku października 
2010 r� Tusk rozpoczął akcję skierowaną przeciwko handlarzom dopalaczami� Dwie 
godziny przed rozpoczęciem kongresu, do ok� 1000 sklepów, w których sprzeda‑
wano dopalacze, wkroczyli inspektorzy Sanepidu w asyście policji� Działania Tuska 
zostały odebrane przez Palikota jako marketingowa zagrywka, mająca przysłonić 

30 J� Palikot, op�cit�, s� 43–44�
31 Idem, Składam rezygnację, http://palikot�blog�onet�pl/2010/10/06/skladam‑rezygnacje/, odczyt 

z dn� 22�12�2012�
32 http://www�polskatimes�pl/artykul/321483,ruch‑poparcia‑palikota‑oficjalnie‑zarejestrowany, 

id,t�html, odczyt z dn� 22�12�2012�
33 kaw//kdj/k, Ruch Palikota zarejestrował się. Ponownie, http://www�tvn24�pl/wiadomosci‑z‑

‑kraju,3/ruch‑palikota‑zarejestrowal‑sie‑ponownie,173132�html, odczyt z dn� 22�12�2012�
34 Zakładał partię, teraz wybrali go przewodniczącym, http://wiadomosci�wp�pl/kat,13‑

42,title,Zakladal‑partie‑teraz‑wybrali‑go‑przewodniczacym,wid,13561671,wiadomosc�html?tica‑
id=1fbfa, odczyt z dn� 22�12�2012�
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jego kongres35� W opinii Palikota, Tusk bał się go jako konkurenta, stąd podejmo‑
wanie różnych działań w czasie pierwszego i kolejnych kongresów organizowanych 
przez Palikota i jego partię� Na takie działania Palikot wskazywał również przy 
okazji organizowania kongresu dla małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie 
(zgłoszenie przez Tuska wniosku o wotum zaufania), a także przy organizacji 
następnego kongresu (zgłoszenie przez premiera pomysłu chemicznej kastracji 
pedofilów)36�

Palikot, zakładając partię z własnym nazwiskiem w nazwie, zdecydował się na 
wykorzystanie potencjału nazwiska, jak podkreśla Wojtasik, budowanego w kontrze 
do liderów dwóch największych partii – najpierw Jarosława Kaczyńskiego, a potem 
również Donalda Tuska37� Przez sześć lat funkcjonowania na polskiej scenie poli‑
tycznej Palikot zapracował na jego wysoką rozpoznawalność� Swoista niezależność 
i  szeroka gama metod i  technik marketingowych pozwoliły mu najpierw na 
wypracowanie wysokiej pozycji w strukturach PO, później na zbudowanie własnej 
formacji z gwarancją zostania jej przewodniczącym� Oczywistym bowiem było, że 
nowo zarejestrowaną partię Ruch Palikota może poprowadzić do wyborów tylko 
osoba, która użyczyła partii swojego nazwiska jako nazwy�

Analiza dotychczasowej działalności polityka wskazuje na konsekwentne dąże‑
nie do realizacji wyznaczonych przez siebie zamierzeń� Tak jak wcześniej w bizne‑
sie, tak teraz w polityce, Palikot dąży do osiągania coraz to wyżej stawianych celów� 
Dłuższe utrzymywanie się na określonym stanowisku, bez możliwości wpływania 
na rzeczywistość polityczną, zdaje się być poniżej jego aspiracji� Potwierdzeniem 
tego była rezygnacja Palikota z szefowania lubelskiej PO, mimo ponownej wygra‑
nej� Tak, jak wcześniej w biznesie, tak później w polityce zaryzykował i postawił na 
stworzenie nowego produktu, w sytuacji, gdy wielu nie dawało mu szans� Na 
swojej drodze do sukcesu świadomie wykorzystywał metody i techniki marketin‑
gowe, które wielu uznaje za kontrowersyjne�

Jaka będzie dalsza droga Palikota, który stanowisko szefa lubelskich struktur 
Platformy zamienił na fotel przewodniczącego partii z własnym nazwiskiem 
w nazwie, czas pokaże� Niektóre cechy elektoratu partii Palikota mogą świadczyć 

35 nsz/tr, Palikot: chcieli mnie przykryć dopalaczami, http://www�tvn24�pl/wiadomosci‑z‑kraju,3/
palikot‑chcieli‑mnie‑przykryc‑dopalaczami,148064�html, odczyt z dn� 23�12�2012; M� Czarkowski, 
Finanse publiczne na dopalaczach, http://www�przeglad‑tygodnik�pl/pl/artykul/finanse‑publiczne‑
‑na‑dopalaczach, odczyt z dn� 23�12�2012� 

36 A� Panuszko, Palikot: Tusk jest zły, że mi się jednak udało, http://www�wprost�pl/ar/352250/
Palikot‑Tusk‑jest‑zly‑ze‑mi‑sie‑jednak‑udalo/?pg=3, odczyt z dn� 23�12�2012�

37 W� Wojtasik, op�cit�, s� 167�
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o jego niskiej lojalności38, a zatem istnieje zagrożenie pójścia tegoż elektoratu 
za innym liderem� Jak wówczas zachowa się przewodniczący Ruchu? Czy stwo‑
rzy nowy podmiot na scenie politycznej, czy pójdzie inną drogą? Jedno jest 
pewne, Palikot pisze swój życiorys wyraźnie podkreślając momenty zwrotne� 
Prawdopodobnie będziemy świadkami jeszcze wielu takich zwrotów w jego 
wykonaniu�

38 Zob� szerzej: ibidem�
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from local to party leader.  
janusz palikot: a case study

janusz palikot is a politician and a former businessman, a Member of Parliament of 
the People’s Republic of Poland for the V, VI and VII terms� His biography is a string of 
challenges he continually faces� Palikot eagerly tells about his road to success in business 
and politics clearly underlining the turning points in his career� Such moments character‑
ised his business activity in which he achieved his successes� A turning point in his profes‑
sional life was also departing from business and starting political activity in which he 
moved up his career ladder first in the Civic Platform (Platforma Obywatelska), achieving 
the position of district leader in a short time, and afterwards establishing his own party 
and becoming its leader� Janusz Palikot’s ambitions concerning his political activity seem 
to be not less important than those of his business activity time� Is the leadership of the 
party to which he lent his name only the next and by no means the last stage in his career? 
Time will tell� 
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mOdele demOkratycznych reżimów pOlitycznych

koniec XX w. i początek nowego tysiąclecia jest w nauce o polityce okresem 
dominacji nowej perspektywy metodologicznej, określanej mianem neoinstytu‑
cjonalizmu� Czerpie ona zarówno z doświadczeń starego instytucjonalizmu, jak 
i  elementów wprowadzonych do analizy politologicznej w  okresie rewolucji 
behawioralnej� W konsekwencji badania politologiczne zyskały nowy wymiar, 
przezwyciężając statyczność analiz pozostających w nurcie tradycyjnego instytu‑
cjonalizmu z początków XX stulecia jak i odkrywając na nowo instytucje, które 
z jednej strony kształtują życie polityczne, a z drugiej są przedmiotem rywalizacji 
aktorów politycznych, dążących do stworzenia otoczenia instytucjonalnego dla 
nich najbardziej korzystnego� Nie sposób więc dzisiaj odwoływać się wyłącznie do 
wzorców działań i zachowań politycznych zakodowanych w normach prawnych� 
Życie polityczne warunkowane jest wieloma regułami, zasadami i normami mają‑
cymi charakter pozaformalny� To z kolei powoduje, że nierzadko zaobserwować 
można dysonans między tym „co być powinno” w świetle obowiązującego prawa, 
a tym „co jest”� Odnosi się to również do sfery rządzenia� Uchwycenie specyfiki tego 
rodzaju procesów w systemach politycznych staje się w związku z tym jednym 
z bardziej frapujących wyzwań intelektualnych� Tego typu rozważania są uzasad‑
nione zwłaszcza na gruncie demokratycznych reżimów politycznych�

Zasada podziału władzy, stanowiąca organizacyjną i funkcjonalną podstawę 
działania aparatu władzy państwowej, winna być traktowana jako punkt wyjścia 
rozważań na temat wzajemnych relacji pomiędzy legislatywą i egzekutywą� Obser‑
wacja empirycznych przykładów reżimów politycznych nie pozostawia wątpliwo‑
ści co do tego, że relacje te kształtowane są wokół określonych modeli, które 

egzekutywa we wSpółczeSnych 
reżimach demOkratycznych

Rafał Glajcar
(Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski)
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najczęściej identyfikowane są z: parlamentaryzmem, prezydencjalizmem i semi‑
prezydencjalizmem (określanym również w kategoriach modelu mieszanego bądź 
hybrydowego)� Zwrócenie uwagi na modele determinuje to, iż analiza prowadzona 
jest w oderwaniu od „nagich faktów” i koncentruje się na poszukiwaniu określo‑
nych cech, które można by uznać za konstytutywne dla tychże modeli� Praktyka 
ustrojowa zaś ukazuje ogromne zróżnicowanie konkretnych rozwiązań w ramach 
każdego z nich� Sprzyja to z jednej strony pojawianiu się konkurencyjnych kon‑
cepcji definiujących poszczególne modele, z drugiej zaś generuje pojawienie się 
niemałej liczby terminów określających empiryczne przykłady demokratycznych 
reżimów politycznych, odnoszących się do ich specyfiki i odmienności w ramach 
modelu� Utrudnia to niewątpliwie prowadzenie analiz, a tego typu działania są 
niekorzystne z perspektywy uniwersalizacji wyników badań� W skrajnej sytuacji 
prowadzi to do tworzenia endemicznej nazwy dla każdego przypadku demokra‑
tycznych reżimów politycznych i podkreślania ich wyjątkowych cech� To zaś 
podważa sens tworzenia różnego rodzaju typologii, będących próbami abstrak‑
cyjnego spojrzenia na rzeczywistość polityczną�

Mimo że pomiędzy demokratycznymi reżimami politycznymi istnieją nieraz 
znaczące różnice, to jednak można je pomieścić w ramach trzech wyżej wskazanych 
modeli� Każdy z nich jest wewnętrznie zróżnicowany, co wynika, po pierwsze, 
z wprowadzania rozwiązań instytucjonalnych charakterystycznych dla określonego 
kręgu kulturowego, czy nawet konkretnego systemu politycznego, a będących 
rezultatem tradycji ustrojowej, kultury prawnej, kultury politycznej itp� Po drugie 
zaś, nie należy pomijać behawioralnych wyznaczników funkcjonowania demokra‑
tycznych reżimów politycznych, związanych chociażby z takimi kwestiami, jak 
charakter systemu partyjnego czy dynamika przywództwa politycznego1� Jedno‑
czesne rozpatrywanie zarówno instytucjonalnych, jak i behawioralnych elementów 
w postępowaniu badawczym nad reżimami skutkuje podkreślaniem odmienności 
pomiędzy nimi, a to z kolei powoduje, że tradycyjny katalog modeli reżimów 
politycznych jest coraz częściej korygowany� 

Koncentrując uwagę wyłącznie na instytucjonalnych elementach analizy, można 
by parlamentaryzm scharakteryzować poprzez następujące cechy: 1) kolegialny 
charakter egzekutywy; 2) uzależnienie powstania i funkcjonowania rządu od woli 
parlamentu, przed którym ponosi on odpowiedzialność polityczną; 3) głowa 
państwa nie kreuje polityki państwa, ale pełni funkcje reprezentacyjne i ceremo‑

1 M� Soberg Shugart, Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns, 
„French Politics” 2005, vol� 3, s� 327�
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nialne; 4) egzekutywa dysponuje uprawnieniami równoważącymi kompetencje 
parlamentu (w wymiarze substancjalnym – zakresu powierzonych jej spraw i/lub 
temporalnym – dotyczącym czasu udzielonych legislatywie pełnomocnictw)�

Prezydencjalizm z kolei charakteryzuje: 1) monizm egzekutywy; 2) wybór egze‑
kutywy w elekcji powszechnej i będąca tego konsekwencją podwójna demokra‑
tyczna legitymizacja (odnosząca się do prezydenta i parlamentu); 3) konstytucyjnie 
(sztywno) określony czas udzielonych egzekutywie pełnomocnictw i związany z tym 
brak jej politycznej odpowiedzialności przed legislatywą; 4) będący konsekwencją 
rygorystycznego podejścia do zasady podziału władzy brak możliwości wpływania 
przez egzekutywę na czas udzielonych legislatywie pełnomocnictw�

Semiprezydencjalizm jest przykładem modelu najbardziej wewnętrznie zróżni‑
cowanego pod względem rozwiązań instytucjonalnych2� Jak podkreśla Cindy Skach, 
semiprezydencjalizm jest „niedoteoretyzowanym typem konstytucyjnym” (under-
theorized constitutional type)3, który nie doczekał się jeszcze satysfakcjonującej 
analizy w obszarze teorii reżimów politycznych� Niektórzy badacze kwestionują 
wręcz sens traktowania semiprezydencjalizmu jako odrębnego modelu reżimu 
politycznego, uznając dychotomiczny podział na parlamentaryzm i prezydencja‑
lizm za jedynie uzasadnioną podstawę prowadzonych analiz� Semiprezydencjalizm 
jest dla nich nadal przykładem parlamentaryzmu, choć w mocno zracjonalizowa‑
nej postaci4� Stanowisko takie wydaje się zbyt konserwatywnym� Zmiany, które 
można zaobserwować w funkcjonowaniu demokratycznych reżimów politycznych 
w XX wieku, charakteryzujące się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań ustro‑
jowych, doprowadziły, w wyniku łączenia elementów typowych dla parlamentary‑
zmu i  prezydencjalizmu, do wykrystalizowania się nowej jakości5� Dlatego 
w niniejszym opracowaniu semiprezydencjalizm jest uznawany za odrębny model 
wśród demokratycznych reżimów politycznych� Mając świadomość różnic wystę‑

2 W literaturze przedmiotu wskazuje się na jego niehomogeniczny charakter� Zob� R� Elgie, Du‑
verger, Semi-presidentialism and the Supposed French Archetype, „West European Politics” 2009, vol� 32, 
nr 2, s� 249; także: J�A� Cheibub, Making Presidential and Semi-presidential Constitutions Work, „Texas 
Law Review” 2009, vol� 87, s� 1397�

3 Cyt� za: C� Skach, The „newest” separation of powers: Semipresidentialism, „International Journal 
of Constitutional Law” 2007, vol� 5, no� 1, s� 93�

4 A� Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006, s� 168–171; J� Szymanek: Racjonalizacja 
parlamentarnego systemu rządów� „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1 (78), s� 63; R�R� Ludwi  kowski po‑
sługuje się np� określeniem „premierowsko‑prezydencki parlamentaryzm”, chcąc w ten sposób 
podkreślić, że model ten, mimo oryginalnej specyfiki, nadal pozostaje odmianą reżimu parlamen‑
tarnego� Zob� R�R� Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000, s� 249�

5 R� Graczyk, Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory, Kraków–Warszawa 1997, s� 54�
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pujących między empirycznymi formami jego przejawiania się, co generuje wielość 
politologicznych koncepcji dotyczących jego charakterystyki6, można pokusić się 
o wskazanie czterech cech konstytutywnych tego modelu: 1) wybór prezydenta 
w głosowaniu powszechnym na konstytucyjnie określony czas; 2) dualizm władzy 
wykonawczej, podzielonej pomiędzy prezydenta i rząd, na czele którego stoi pre‑
mier; 3) rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem, ale jedno‑
cześnie możliwa jest realizacja zasady politycznej odpowiedzialności rządu przed 
prezydentem; 4) prezydent posiada samodzielne uprawnienia z zakresu władzy 
wykonawczej i/lub arbitrażu politycznego, umożliwiające mu kreowanie lub 
współkreowanie polityki państwa� Patrząc na ostatnią z wymienionych cech 
w kontekście dualistycznej struktury egzekutywy, należy przyjąć, że w ramach 
semiprezydencjalizmu możliwe są różne układy równowagi oraz przechylanie się 
władzy na korzyść prezydenta bądź stojącego na czele rządu premiera, ale z zastrze‑
żeniem zachowania przez każdy z nich „potencjału autonomii”7�

Przeprowadzona na gruncie instytucjonalnym charakterystyka trzech modeli 
demokratycznych reżimów politycznych stanowi punkt wyjścia do analizy rzeczy‑
wistych mechanizmów kształtowania relacji pomiędzy legislatywą i egzekutywą� 
Warto przyjrzeć się im bliżej i zastanowić się, w jakim zakresie zmniejszył się 
dystans pomiędzy nimi w kontekście rzeczywistego usytuowania egzekutywy 
względem legislatywy, bez względu na założenia doktrynalne�

Od kOlegialnegO dO SperSOnalizOwanegO 
kierOwnictwa egzekutywą

Egzekutywa w poszczególnych modelach demokratycznych reżimów politycznych 
ma nie tylko odmienną strukturę, ale różni się także pod względem stopnia 
autonomii/zależności względem innych części podzielonej władzy� Oprócz tego, 
analizując jej pozycję w określonym układzie władzy państwowej, nie sposób 

6 Zob� m� in�: M� Duverger, A New Political System Model: Semi-Presidential Government, „Euro‑
pean Journal of Political Research” 1980, vol� 8, nr 2, s� 166; M�S� Shugart, J�M� Carey, Presidents and 
Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics, New York 1992, s� 23–27; G� Sartori, 
Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, New 
York 1997, s� 131–132; A� Antoszewski, R� Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 
2001, s� 324; R� Elgie, Semi-Presidentialism: Concepts, Consequences and Contesting Explanations, 
„Political Studies Review” 2004, vol� 2, s� 317�

7 G� Sartori, Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and 
Outcomes, New York 1997, s� 131–132�
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pominąć kwestii odnoszących się do charakteru systemu partyjnego, a także 
funkcjonowania partii politycznych i związanych z tym wewnętrznych reguł 
rekrutacji przywództwa� W końcu takie czynniki, jak osobowość tych, którzy 
pełnią kierownicze role w organach egzekutywy i wynikające z niej umiejętności 
i zdolności w zakresie ustalania i kontrolowania agendy, będą determinowały 
rzeczywistą pozycję władzy wykonawczej w ramach systemu organów państwo‑
wych� Okazuje się więc, że dla opisania i wyjaśnienia mechanizmów rozstrzyga‑
jących o sposobach funkcjonowania egzekutywy istotne są nie tylko składniki 
konstytucyjne, ale również pozakonstytucyjne (behawioralne)� Ich zestawienie 
daje bowiem sposobność zrozumienia procesu kształtowania się skutecznego 
przywództwa politycznego8� Z jednej strony perspektywa taka pozwala uniknąć 
determinizmu prawniczego, z drugiej daje możliwość uwypuklenia znaczenia 
podłoża społeczno‑kulturowego oraz kontekstu sytuacyjnego znajdującego 
odzwierciedlenie w rywalizacji politycznej9�

Schemat 1. Charakter kierownictwa w ramach egzekutywy w różnych modelach demo‑
kratycznych reżimów politycznych

Źródło: opracowanie własne�

8 Jakko Nousiainen, Vertical and Horizontal Dualism. Shared Executive Leadership in Finland, 
referat na konferencji European Consortium for Political Research (Lancaster 29 III – 4 IV 1981), 
poświęconej zagadnieniu: Patterns of Executive Arrangements across the World; cyt� za: S� Gebethner, 
System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, 
[w:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, red� M� Domagała, 
Warszawa 1997, s� 88�

9 A� Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, 
Wrocław 2004, s� 14–16�

Parlamentaryzm Semiprezydencjalizm Prezydencjalizm

Personalizacja

Kolegialność
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Odwołując się do instytucjonalnego wymiaru charakterystyki poszczególnych 
reżimów politycznych, można by skonstatować, że rozpatrując je w ramach określo‑
nego kontinuum parlamentaryzm – semiprezydencjalizm – prezydecjalizm 
zauważalne jest swoiste przesuwanie akcentów związanych z funkcjonowaniem 
w nich egzekutywy od kolegialnego do jednoosobowego kierownictwa�

O ile jednak niniejsze spostrzeżenie brzmi wiarygodnie w kontekście rozważań 
nad modelami klasycznymi, o tyle współczesne empiryczne przykłady demokra‑
tycznych reżimów politycznych zmuszają do zweryfikowania tych poglądów� Jest 
to, po pierwsze, efekt zmian na poziomie instytucjonalnym, będących rezultatem 
nieustannej rywalizacji o kształt instytucji politycznych, jaka toczy się między 
aktorami politycznymi, dążącymi do stworzenia najbardziej racjonalnego z ich 
perspektywy układu instytucjonalnego� W konsekwencji tego typu zabiegów 
zaczynają zacierać się granice pomiędzy klasycznymi modelami reżimów politycz‑
nych, jako rezultat tworzenia eklektycznych układów instytucjonalnych, budowa‑
nych w oparciu o rozwiązania charakterystyczne dla różnych modeli demokratycz‑
nych reżimów politycznych� Po drugie, nie należy pozostawać obojętnym wobec 
zmian w sferze pozainstytucjonalnych wyznaczników funkcjonowania poszcze‑
gólnych reżimów politycznych� Okazuje się bowiem, że poprzez zidentyfikowanie 
ogólnych trendów związanych z procesami rządzenia we współczesnym świecie, 
możliwym staje się dostrzeżenie podobieństw w zakresie funkcjonowania egzeku‑
tywy w ramach różnych modeli demokratycznych reżimów politycznych�

inStytucjOnalne wyznaczniki funkcjOnOwania 
egzekutywy

Zgodnie z tym, co zostało pokazane na schemacie, w model prezydencki najmoc‑
niej wpisany jest personalny charakter przywództwa w ramach egzekutywy� Wynika 
to przede wszystkim z faktu, że ma ona jednoosobowy charakter10� Przyznanie 

10 Wśród autorów analizujących specyfikę demokratycznych reżimów politycznych nie ma jed‑
nomyślności co do jednoosobowości egzekutywy w prezydencjalizmie� Giovanni Sartori np� uważa, 
że można co najwyżej mówić o prezydenckim kierownictwie egzekutywą (zob� G� Sartori, Comparative 
Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, New York 1997, s� 84)� 
Taka interpretacja generuje jednak znaczne problemy na poziomie eksplanacyjnym� O ile wypada 
się zgodzić z tym, że w administracji prezydenckiej działa szeroki sztab ludzi realizujących polityczną 
wolę głowy państwa, o tyle postrzeganie egzekutywy w kategoriach kolegialności (nie jednoosobo‑
wości) oznaczałoby znaczące jej upodobnienie do modelu charakterystycznego dla rządu premie‑
rowskiego� Por� W� Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004, s� 19� Zob� także: J� Szymanek, 
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prezydentowi szerokiego zakresu władzy znajduje potwierdzenie i uzasadnienie 
w demokratycznym sposobie jego legitymizacji� W proces elekcji prezydenckiej 
został wpisany interpersonalny wymiar rywalizacji o pełnię władzy wykonawczej 
w państwie� W ten sposób szczególnego znaczenia nabiera zjawisko personalizacji 
polityki, obecne nie tylko w rywalizacji na poziomie wyborczym, ale również 
w procesie bezpośredniego rządzenia�

Wynikające z przyjętych rozwiązań instytucjonalnych uniezależnienie prezy‑
denta od większości parlamentarnej daje mu ogromny zakres swobody w procesie 
realizacji polityki państwa� Rygorystycznie realizowana zasada podziału władzy 
wpływa na to, że powinno się mówić o formalnej i faktycznej dominacji prezydenta 
w obszarze kompetencji przynależnej egzekutywie� Jednocześnie nie ma on zbyt 
wielu formalnych możliwości oddziaływania na legislatywę, choć, biorąc pod 
uwagę to, że jedynym w zasadzie systemem politycznym, w ramach którego trwale 
funkcjonuje reżim prezydencki, są Stany Zjednoczone Ameryki, należy podkreślić 
fakt wykrystalizowania się określonych zachowań i działań politycznych, umożli‑
wiających prezydentowi kontrolowanie przebiegu prac w Kongresie� Ten jednakże 
również dysponuje określonymi uprawnieniami umożliwiającymi mu wpływanie 
na decyzje podejmowane przez prezydenta� W rezultacie w ramach amerykań‑
skiego reżimu politycznego wykrystalizował się określony układ „instytucjonalnych 
graczy wetujących” (prezydent, Izba Reprezentantów i Senat)11, w ramach którego 
rzeczywista przewaga któregokolwiek z nich w szeroko pojętej realizacji polityki 
państwa uzależniona jest również od pozainstytucjonalnych aspektów odnoszących 
się do sprawowania władzy� 

Reżimy semiprezydenckie można by z kolei określić za Jeanem Blondelem 
mianem „systemów podwójnego przywództwa”, w których dwie osoby dzielą for‑
malnie i faktycznie w sposób ciągły władzę wykonawczą12� Taka interpretacja 
wskazuje w sposób jednoznaczny na personalny wymiar przywództwa, skupiony 
w instytucjach premiera i/lub prezydenta� O tym, który z tych dwóch aktorów 
dominuje na scenie politycznej rozstrzygają zaś konkretne rozwiązania konstytu‑
cyjne oraz układ sił na scenie politycznej� W odniesieniu do pierwszego z wymie‑
nionych czynników należy zaznaczyć, że odmienności w zakresie konstytucyjnej 
pozycji głowy państwa i premiera w semiprezydencjalizmie oddaje podział, którego 

„Premierowska” odmiana systemu parlamentarnego, [w:] Parlamentarny system rządów. Teoria 
i praktyka, red� T� Mołdawa, J� Szymanek, M� Mistygacz, Warszawa 2012, s� 244–248� 

11 G� Tsebelis, Veto Players. How Political Institutions Work?, New Jersey 2002, s� 19�
12 Zob� J� Blondel, Comparative Government. An Introduction, London 1995, s� 296�
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dokonali Matthew Soberg Shugart i John M� Carey� Obejmuje on reżimy premie‑
rowsko‑prezydenckie i prezydencko‑parlamentarne13� W tych pierwszych prezy‑
dent jest wybierany w powszechnej elekcji, jednak, inaczej niż w reżimach prezy‑
denckich, nie jest szefem egzekutywy, ale raczej musi koegzystować z premierem, 
stojącym na czele rządu� W odniesieniu do zakresu kompetencji prezydenta warto 
zwrócić uwagę, że najczęściej jest on pozbawiony uprawnień w obszarze szeroko 
pojętej legislacji (inicjatywa ustawodawcza, prawo veta, prawo wydawania rozpo‑
rządzeń – z upoważnienia parlamentu lub poza nim)14, co mogłoby narażać głowę 
państwa na konflikt z drugą częścią egzekutywy, opierającej swoją legitymację na 
parlamentarnej inwestyturze� Bardziej typowe dla tego modelu demokratycznego 
reżimu politycznego jest wyposażanie prezydenta w kompetencje odnoszące się 
do tworzenia rządu, takie jak między innymi wręczanie nominacji na stanowiska 
ministerialne i pozaministerialne� Równie typowym uprawnieniem głowy państwa 
w tego typu reżimach jest przedterminowe rozwiązanie parlamentu� Co istotne 
jednak, prezydent nie ma gwarancji legislacyjnej kontroli nad parlamentem i rzą‑
dem� W końcu trzecie kryterium, odnoszące się do funkcjonowania egzekutywy 
o dualistycznej strukturze, w ramach której gabinet, cieszący się zaufaniem parla‑
mentu, wykonuje funkcje związane z bezpośrednim rządzeniem, pozbawia prezy‑
denta prawa do dyskrecjonalnego odwoływania ministrów� Oznaczałoby to bowiem 
ograniczenie albo wręcz podważenie parlamentarnej kontroli nad rządem�

O ile w reżimach premierowsko‑prezydenckich można mówić o swoistym 
prymacie premiera w ramach egzekutywy, to w reżimach określanych mianem 
prezydencko‑parlamentarnych dominująca pozycja przypada prezydentowi� 
Matthew Soberg Shugart i John M� Carey wskazują na cztery cechy konstytutywne 
drugiego z wymienionych modeli: 1) prezydent wybierany jest w powszechnej 
elekcji; 2) prezydent powołuje i odwołuje ministrów; 3) rząd musi się cieszyć 
zaufaniem parlamentu; 4) prezydent dysponuje prawem przedterminowego roz‑
wiązania parlamentu lub uprawnieniami w zakresie legislacji, albo też posiada 
kompetencje w obydwu obszarach� Jak więc widać, podobnie jak w reżimach 
premierowsko‑prezydenckich głowa państwa wybierana jest w elekcji powszechnej, 
a legitymacja gabinetu opiera się na inwestyturze parlamentarnej� Obydwa reżimy 
różnią się jednak zakresem uprawnień przyznanych głowie państwa� Zgodnie 

13 M� Soberg Shugart, J�M� Carey, Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral 
Dynamics, New York 1992, s� 23–27�

14 Oczywiście w ramach realnie funkcjonujących reżimów premierowsko‑prezydenckich głowy 
państw dysponują niektórymi z tych uprawnień� 
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z założeniami modelu prezydencko‑parlamentarnego, prezydent posiada realne 
uprawnienia w zakresie powoływania i dymisjonowania członków gabinetu, pod‑
czas gdy w modelu premierowsko‑prezydenckim kompetencje te mają charakter 
nominacji, będącej konsekwencją decyzji podjętych bez udziału prezydenta� Co 
więcej, pomimo iż w reżimach prezydencko‑parlamentarnych rząd musi cieszyć 
się zaufaniem parlamentu, to jednak głowa państwa dysponuje uprawnieniami 
w zakresie rekonstrukcji składu gabinetu� To wszystko powoduje, że władza prezy‑
denta nad rządem jest stosunkowo szeroka�

Modele, które wyodrębnili Matthew Soberg Shugart i John M� Carey, zwracają 
uwagę na to, jak różnie mogą być skonstruowane konstytucyjne ramy funkcjono‑
wania reżimów określanych generalnie jako semiprezydenckie� Wybór określonych 
rozwiązań determinuje, kto, prezydent czy premier, ma większe możliwości 
w zakresie przewodzenia polityce państwa� Jest sprawą oczywistą, że sytuacja, 
w której funkcjonowanie rządu jest w jakimkolwiek stopniu uzależnione od woli 
prezydenta i/lub jeśli rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed głową pań‑
stwa, to zwiększa się prawdopodobieństwo dominacji prezydenta nad rządem 
i stanowiącym jego zaplecze polityczne parlamentem� Jeśli zaś relacje między 
prezydentem a rządem kształtują się w oparciu o rozwiązania zbliżone do modelu 
premierowsko‑prezydenckiego, bardziej prawdopodobna jest wiodąca pozycja 
premiera wewnątrz egzekutywy, który dysponuje stosunkowo szerokim zakresem 
uprawnień� O faktycznym przywództwie wewnątrz egzekutywy, a także rzeczywi‑
stym wpływie na kierunek realizowanej polityki państwa rozstrzygają jednak 
przede wszystkim czynniki związane z behawioralnymi aspektami przywództwa 
politycznego i kontekstem sytuacyjnym� To, co warto podkreślić w związku z bada‑
niami nad egzekutywą w reżimach semiprezydenckich, dotyczy personalizacji 
przywództwa politycznego� Wprawdzie, inaczej niż w prezydencjalizmie, istnieje 
w ramach egzekutywy kolegialny organ, jakim jest rząd, niemniej pozycja poli‑
tyczna premiera jest wyjątkowo mocno wyeksponowana� Na poziomie rozwiązań 
konstytucyjnych nie jest to z pewnością pozycja równoważna szefowi egzekutywy 
w reżimie prezydenckim, niemniej jednak nie jest to z całą pewnością primus inter 
pares jak w klasycznym parlamentaryzmie� Również drugi organ dualistycznej 
egzekutywy – prezydent nie jest wyłącznie figurantem na scenie politycznej� 
Poprzez wpisanie w logikę działania reżimu semiprezydenckiego modelu aktywnej 
prezydentury, nadano głowie państwa specyficzną pozycję, umożliwiającą jej co 
najmniej współkreowanie polityki państwa, a, jak pokazuje praktyka ustrojowa, 
nierzadko staje się ona pierwszoplanową postacią na arenie politycznej, rozstrzy‑
gającą o kierunku realizowanej polityki państwa (np� Prezydent V Republiki 
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Francuskiej, poza okresami koabitacji)� Bez względu na to, czy najważniejszą 
postacią w ramach egzekutywy będzie prezydent czy premier, cechą charaktery‑
styczną jest dominacja organów jednoosobowych w ramach egzekutywy, zdolnych 
również do kontrolowania pozostałych „instytucjonalnych graczy wetujących”�

Biorąc pod uwagę fakt, że semiprezydencjalizm zaczął być wyodrębniany dopiero 
w XX w�15, a jego kształtowanie się było de facto związane z próbą pokonania wad 
i słabości parlamentarnej formy rządów, pojawienie się nowego modelu demokra‑
tycznych reżimów politycznych można wiązać z próbą instytucjonalizacji rozwią‑
zań gwarantujących skuteczność i stabilność rządzenia, a jednym z przejawów tego 
była swoista prezydencjalizacja dotychczasowych reżimów parlamentarnych, 
poprzez którą należy rozumieć instytucjonalne wzmacnianie pozycji organów 
egzekutywy względem legislatywy w ramach istniejących modeli, ze szczególnym 
uwzględnieniem organów jednoosobowych16�

Odnosząc się do instytucjonalnego wymiaru analizy, warto zwrócić uwagę na 
zmiany dokonujące się w ramach samego modelu parlamentarnego� W trakcie 
wielowiekowej ewolucji reżimu parlamentarnego doszło bowiem do wykształcenia 
się wielu specyficznych rozwiązań, które determinują jego wewnętrzne zróżnico‑
wanie, co w rezultacie sprzyja postrzeganiu go w kategoriach istnienia „rodziny 
reżimów parlamentarnych […], w której bardzo różne elementy czystego systemu 
parlamentarnego w bardzo różnym zestawieniu są ze sobą łączone i kompilowa‑
ne”17� Wielowariantowość reżimu parlamentarnego odnosi się do usytuowania 
egzekutywy, a przede wszystkim jej rzeczywistej pozycji w relacjach z legislatywą 

15 Samo pojęcie po raz pierwszy do analizy politologicznej wprowadził w 1970 r� Maurice Duver‑
ger� Zob� E� Veser, Semi-Presidentialism – Duverger’s Concept – A New Political System Model, „Journal 
of Social Sciences and Philosophy” 1999, vol� 11, nr 1, s� 41–42� Z kolei w pierwszym anglojęzycznym 
artykule poświęconym nowemu modelowi reżimu politycznego, opublikowanym w 1980 r�, wyłożył 
on założenia swojej koncepcji, rozpoczynając jednocześnie ogólnoświatową debatę naukową o semi‑
prezydencjalizmie jako odrębnym modelu rządów� Zob� M� Duverger, A New Political System Model: 
Semi-Presidential Government, „European Journal of Political Research” 1980, vol� 8, nr 2, s� 165–187� 
W 1997 r� artykuł ten został nominowany, a następnie wybrany jako jedna z najbardziej wpływowych 
publikacji w ciągu pierwszego ćwierćwiecza ukazywania się „European Journal of Political Research”� 
Zob� R� Elgie, The Politics of Semi-Presidentialism, [w:] Semi-Presidentialism in Europe, red� R� Elgie, 
Oxford 1999, s� 2�

16 Por� T� Poguntke, P� Webb, The Presidentialization of Politics in Democratic Societies: A Frame-
work for Analysis, [w:] The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies, 
red� T� Poguntke, P� Webb� Oxford 2007, s� 1 i n�

17 Cyt� za: J� Szymanek, Ciągłość i zmiana konstytucyjnych systemów rządów: egzemplifikacja 
ewolucji w systemach politycznych, [w:] Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, 
red� J� Szymanek, M� Kaczorowska, A� Rothert, Warszawa 2007, s� 32�
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oraz, jako konsekwencja tego, jej faktycznej roli w procesie podejmowania decyzji 
politycznych�

Z historycznego punktu widzenia zasadniczym elementem konstytuującym ten 
model demokratycznych reżimów politycznych była parlamentarna odpowiedzial‑
ność rządu� Żaden z członków tego ostatniego nie posiadał zaś uprzywilejowanej 
pozycji, co wynikało z faktu, że stanowił on początkowo organ doradczy głowy 
państwa� Kolegialność była zatem znakiem rozpoznawczym reżimu parlamentar‑
nego w wersji klasycznej� Nie zmieniło tego faktu nawet to, że jeden z ministrów 
odpowiedzialny był za kierowanie tym organem� W zasadzie jednakże wszyscy byli 
traktowani identycznie, stąd też premier był po prostu pierwszym wśród równych� 

Z czasem, w ramach poszukiwania najbardziej racjonalnych rozwiązań ustrojo‑
wych, dostrzec można postępujący proces centralizacji przywództwa w ramach 
egzekutywy18� Stąd we współczesnych reżimach parlamentarnych nie sposób 
pominąć istotnego faktu związanego z wyeksponowaniem roli szefa rządu, który 
rzadko już pozostaje primus inter pares, a o wiele częściej jest główną postacią na 
scenie politycznej, nie tylko kierującą kolegialną egzekutywą, ale także faktycznie 
kontrolującą i sterującą parlamentarnym zapleczem rządu� W ten sposób przejawia 
się, nakreślona wyżej, prezydencjalizacja reżimów parlamentarnych� Zjawisko to 
ma daleko idące konsekwencje na gruncie praktyki politycznej, bowiem koryguje 
dotychczasowe podstawowe założenia dotyczącego funkcjonowania tego modelu, 
a mianowicie parlamentarną kontrolę nad rządem� 

Prezydencjalizacja reżimów parlamentarnych w istotny sposób wpływa na 
usytuowanie egzekutywy w relacjach z innymi centralnymi organami państwo‑
wymi� Rząd staje się w rzeczywistości głównym podmiotem podejmującym klu‑
czowe decyzje polityczne, a nierzadko rolę tę przejmuje szef rządu (premier)� 
Oczywiście należy zastrzec, że tak jak w ramach rodziny reżimów parlamentarnych 
występuje wiele odmian, tak też wskazać można empiryczne przykłady tego typu 
demokratycznych reżimów politycznych, w których zjawisko zdefiniowane wyżej 
jako prezydencjalizacja nie występuje w ogóle, albo zaznacza się mało wyraźnie� 
Zatem uzasadnione jest twierdzenie o różnym jego natężeniu�

18 Zob� R� Rose, Prime Ministers in Parliamentary Democracies, „West European Politics” 1991, 
vol� 14, nr 2, s� 10�
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pOzainStytucjOnalne wyznaczniki funkcjOnOwania 
egzekutywy

Jak już wcześniej zostało zasygnalizowane, czynniki pozainstytucjonalne mogą 
w mniejszym bądź większym stopniu korygować układ instytucjonalny wykrysta‑
lizowany na poziomie konstytucyjnym� Znaczenie tego procesu w odniesieniu do 
egzekutywy będzie stosunkowo najmniejsze w przypadku reżimów prezydenckich� 
Konstytucyjne determinanty przywództwa politycznego dają szefowi egzekutywy 
możliwość kontrolowania polityki państwa w szerokim zakresie� Nie oznacza to, 
że znaczenia nie mają takie kwestie, jak chociażby charakter systemu partyjnego, 
albo też to czy partia prezydencka ma większość w parlamencie� Te czynniki mogą 
bowiem ułatwiać bądź utrudniać prezydentowi realizację jego programu politycz‑
nego� Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na specyfikę systemu prezydenckiego, 
w ramach której trudno sobie wyobrazić sytuację, iż głowa państwa nie jest fak‑
tycznym liderem partii, z której się wywodzi� To zaś przesądza o tym, że pozycja 
prezydenta jest niezagrożona, w tym znaczeniu, że nie musi on z nikim dzielić 
przysługującego mu zakresu władzy� Można zatem mówić o swoistej centralizacji 
przywództwa w organie jednoosobowym� Okazuje się więc, że mechanizm ustro‑
jowy jest rozstrzygający dla określenia przywództwa w ramach egzekutywy, a nawet 
przywództwa państwowego� Behawioralne aspekty przywództwa politycznego 
stanowią zatem jedynie swego rodzaju uzupełnienie wymiaru instytucjonalnego� 
Będą one jedynie rozstrzygające dla określenia stylu sprawowania urzędu, nato‑
miast legitymizacja wyborcza, jak również zakres kompetencyjny prezydenta mają 
pierwszoplanowe znaczenie dla jego relacji z innymi organami władzy państwowej� 
W tym sensie pozycję prezydenta określić można przede wszystkim w kategoriach 
„przywództwa instytucjonalnego”19, wynikającego z pełnienia określonej roli 
w układzie instytucjonalnym�

Inaczej pod tym względem kształtuje się sytuacja w reżimach parlamentarnych� 
W nich bowiem znaczenie czynników pozainstytucjonalnych może okazać się 
kluczowe dla zrozumienia specyfiki konkretnego reżimu politycznego� Współcze‑
sne reżimy parlamentarne coraz rzadziej cechuje kolegialność naznaczona przede 
wszystkim horyzontalnymi relacjami pomiędzy członkami rządu, a coraz częściej 
ewoluują one w kierunku znanym z prezydencjalizmu, opierając się na piramidal‑

19 K� Zuba, Przywództwo w teorii nauk politycznych, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczy-
wistość, red� L� Rubisz, K� Zuba, Toruń 2004, s� 23–25�



195Egzekutywa we współczesnych reżimach demokratycznych

nej strukturze egzekutywy20� Przełom XX i XXI w� w sposób jednoznaczny wskazuje, 
że jest to występująca we współczesnych reżimach parlamentarnych praktyka, 
w dużej części będąca konsekwencją coraz większej personalizacji współczesnej 
polityki� Powody i zasięg tego zjawiska są oczywiście zróżnicowane, zaś wśród 
najistotniejszych zmiennych wyznaczających (wzmacniających lub osłabiających) 
pozycję szefa rządu w reżimach parlamentarnych należałoby wskazać: 1) normy 
konstytucyjne (czy też szerzej – normy prawne) regulujące relacje wewnątrz 
egzekutywy; 2) praktykę konstytucyjną; 3) charakter systemu partyjnego i będący 
jego konsekwencją parlamentarny układ sił politycznych rozstrzygający o realizo‑
wanym w praktyce modelu gabinetu21; 4) wewnętrzne reguły rekrutacji liderów 
w partii politycznej, z której wywodzi się szef rządu i ich przełożenie na jego 
pozycję wewnątrz macierzystego ugrupowania; 5) tradycję i doświadczenia z prze‑
szłości; 6) osobowość premiera; 7) kontekst sytuacyjny22; 8) inne reguły nienorma‑
tywne23 (schemat 2)�

Wielość elementów determinujących pozycję szefa rządu i rozstrzygających 
o jego faktycznej dominacji na scenie politycznej powoduje, że w ramach empi‑
rycznych reżimów parlamentarnych zauważalne są w tym względzie nieraz zna‑
czące różnice� Niemniej jednak zarówno procesy racjonalizacji reżimów parlamen‑

20 J� Blondel, Comparing Political Systems, New York–Washington 1972, s� 118–119�
21 Jak podkreśla Richard Rose, zwłaszcza w przypadku gabinetów koalicyjnych, istotnego znacze‑

nia nabierają ograniczenia wewnątrz egzekutywy� Szef rządu ma bowiem zaledwie jeden głos wśród 
kilkunastu, czy nawet więcej, którymi dysponują wszyscy członkowie gabinetu Zob� R� Rose, Prime 
Ministers in Parliamentary Democracies, „West European Politics” 1991, vol� 14, nr 2, s� 12�

22 Richard Rose doszedł do przekonania, że zasadnicze różnice pomiędzy pozycją szefa rządu 
w poszczególnych krajach bardziej determinowane są specyfiką narodowych rozwiązań instytucjo‑
nalnych niż odmiennościami wynikającymi z osobowości polityka pełniącego tę funkcję, czy też 
politycznego kontekstu sytuacyjnego� Zob� R� Rose, Prime Ministers in Parliamentary Democracies, 
„West European Politics” 1991, vol� 14, nr 2, s� 9� Z kolei Willy Brandt, patrząc na tę kwestie z per‑
spektywy polityka, podkreślał znaczenie osobowości i  kontekstu sytuacyjnego� W  wywiadzie 
udzielonym we wrześniu 1973 r� powiedział m�in�: „Sądzę, że jednostki odgrywają zasadniczą rolę 
w historii� Ale sądzę również, że pojawia się taki talent, a nie inny� Talent, który już istniał przedtem, 
to oczywiste� […] nie jest łatwo stwierdzić, czy znajdując się w pewnej sytuacji, robimy coś, czego 
nikt inny by nie mógł zrobić� […] A jednak powiadam, że musi zaistnieć sytuacja i że niektóre jed‑
nostki muszą zaistnieć w tej samej chwili, co ta sytuacja� Kiedy jednostka i sytuacja się spotykają, 
uruchamia się mechanizm, który sprawia, że historia zmierza w takim kierunku, a nie w innym”� Cyt� 
za: O� Fallaci, Wywiad z historią, Warszawa 2012, s� 399�

23 Wiesława Jednaka zwraca uwagę na fakt, że „Czasem też wokół premiera tworzy się »oligarchia« 
nieformalna, grupa skupiająca w swym ręku rozwiązywanie bieżących problemów, decydowanie 
o ważności i kolejności problemów występujących w państwie� Niemniej rzadko zostaje formalnie 
powołany wewnętrzny gabinet […]”� Cyt� za: W� Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004, 
s� 32�
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tarnych (rozumianej jako dążenie do zapewnienia jak największej ich efek tywności), 
jak i zmiany w modelu organizacyjnym partii politycznych, a także procesy perso‑
nalizacji polityki czy w końcu siła oddziaływania mediów na współczesną politykę, 
za pośrednictwem których aktorzy polityczni rywalizują o miano lidera opinii, 
sprzyjają tendencjom krystalizującym jednoosobowe przywództwo w ramach 

  

  
 Relacja wtórna (reakcja)  

SZEF RZĄDU  

Model gabinetu 

Kontekst sytuacyjny

Tradycja

Praktyka konstytucyjna 

Normy prawne 

Wewnątrzpartyjne reguły 
kreowania liderów

Układ sił politycznych 
w parlamencie

Charakter systemu 
partyjnego 

Osobowość 
i umiejętności premiera

Pozycja premiera
w partii

Relacj pierwotne

Schemat 2. Czynniki determinujące rzeczywistą pozycję szefa rządu w  reżimach 
parlamentarnych

Źródło: opracowanie własne�
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egzekutywy, co w znaczący sposób koryguje charakterystyczną dla parlamentary‑
zmu zasadę kolegialności władzy wykonawczej i w efekcie zmieniającą funkcjono‑
wanie tego typu reżimów� Nierzadko szefowie rządów stają się głównymi postaciami 
na krajowej scenie politycznej, co jednak ma swoje implikacje nie tylko dla ich 
pozycji w polityce wewnętrznej, ale również w relacjach z innymi podmiotami 
środowiska międzynarodowego� 

Niezależnie od opisywanych generalnych tendencji, obserwowanych w ramach 
współczesnych reżimów parlamentarnych, poznawczo wartościowe jest korzysta‑
nie również z dobrodziejstwa case study� Z jednej strony studium przypadku daje 
możliwość odwołania się do istniejących już w literaturze przedmiotu propozycji 
teoretycznych, z drugiej zaś pozwala uchwycić specyficzne warunki (historyczne, 
kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne itp�) rozwoju danego reżimu poli‑
tycznego� Takie postępowanie stwarza możliwość poznania endemicznych warun‑
ków, w których kształtuje się wyjątkowo silna pozycja szefa rządu i ewentualnie 
zostaje skorygowana kolegialność działania egzekutywy� 

W reżimach prezydenckich zatem problematyka przywództwa w ramach egze‑
kutywy nie budzi wątpliwości, zaś w odniesieniu do reżimów parlamentarnych 
stosunkowo często mówi się o procesach racjonalizacji, mających zwiększyć sku‑
teczność rządzenia, co w konsekwencji prowadzi do umocnienia pozycji szefa 
rządu nie tylko w ramach egzekutywy, ale nierzadko w relacjach z innymi organami 
władzy państwowej� Tego typu zmiany wpisują się w logikę funkcjonowania współ‑
czesnej polityki, w ramach której personalizacja kierownictwa w kolegialnych 
organach państwowych, ale także partiach politycznych zyskuje coraz bardziej na 
znaczeniu�

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w reżimach semiprezydenc‑
kich, w których otwarty pozostaje problem przywództwa w ramach dualistycznej 
egzekutywy� Do rozstrzygnięcia pozostaje zatem kwestia, czy rola ta przypadnie 
prezydentowi, czerpiącemu swoją legitymację z powszechnej elekcji, czy też pre‑
mierowi, cieszącemu się zaufaniem większości parlamentarnej� Najczęściej kwestii 
tej nie sposób rozstrzygnąć na poziomie konstytucyjnym� Wówczas można, co 
najwyżej, mówić o kompetencyjnej przewadze prezydenta nad premierem lub 
odwrotnie, premiera nad prezydentem� Można sobie także wyobrazić jakąś formę 
równowagi pomiędzy uprawnieniami obydwu podmiotów24� Najistotniejsze jed‑
nakże dla rzeczywistego ułożenia relacji w ramach egzekutywy w reżimach semi‑

24 R� Elgie, A Fresh Look at Semipresidentialism. Variations on a Theme, „Journal of Democracy” 
2005, vol� 16, nr 3, s� 102–109�



198 Rafał Glajcar

prezydenckich są czynniki pozakonstytucyjne� To one de facto rozstrzygają o rze‑
czywistej charakterystyce empirycznych reżimów semiprezydenckich�

Istotne zatem stają się takie kwestie, jak 1) stosunek większości parlamentarnej 
do prezydenta oraz 2) pozycja tego ostatniego we własnym ugrupowaniu� W tym 
kontekście można mówić o wyjściu poza jednopłaszczyznowość analiz konstytu‑
cyjnych i wejściu na grunt wielopłaszczyznowych badań nad egzekutywą w semi‑
prezydencjalizmie� Uwzględniając stosunek większości parlamentarnej do prezy‑
denta, można by przyjąć, że ten element decyduje o funkcjonowaniu egzekutywy 
w ogóle� Charakterystyczne jest to, że relacje te można opisywać albo w kategoriach 
współpracy, albo w kategoriach konfliktu pomiędzy organami dualistycznej egze‑
kutywy� W tym zakresie wyróżnić można trzy możliwe scenariusze25� W ramach 
pierwszego, prezydent i premier są popierani przez tą samą większość parlamen‑
tarną, co gwarantuje funkcjonowanie egzekutywy w oparciu o porozumienie 
i współpracę, a ryzyko wystąpienia konfliktu jest w zasadzie niewielkie (ewentual‑
nie może mieć podłoże osobiste lub być konsekwencją tego, że prezydent i premier 
reprezentują różne frakcje w ramach partii rządzącej)� Drugi scenariusz charakte‑
ryzuje się tym, że premier ma oparcie w większości parlamentarnej, podczas gdy 
prezydent wywodzi się z partii opozycyjnej względem aktualnej większości parla‑
mentarnej (partii bądź koalicji) albo też nie posiada zaplecza parlamentarnego� 
Taki układ określany jest często mianem koabitacji i generuje ryzyko wystąpienia 
konfliktu pomiędzy prezydentem a premierem, zwłaszcza jeśli ten pierwszy chce 
mieć kontrolę nad polityką wewnętrzną� Ryzyko to jest tym większe, im większy 
jest dystans ideologiczny pomiędzy obydwoma aktorami� W takiej sytuacji praw‑
dopodobne jest wzajemne nieinformowanie się o podjętych działaniach, co z kolei 
stwarza pewne niebezpieczeństwo, że głowa państwa zacznie korzystać z uprawnień 
zarezerwowanych dla wyjątkowych sytuacji, w tym rządzenia za pośrednictwem 
dekretów� W końcu, trzeci scenariusz opiera się na założeniu, że ani prezydent, ani 
premier nie mają oparcia w większości parlamentarnej� Jest to sytuacja, która może 
w największym stopniu sprzyjać konfliktowi ze względu na daleko posuniętą 
fragmentaryzację sceny politycznej, w ramach której żadna partia, ani koalicja, nie 
posiada większości w parlamencie� To może zachęcać prezydenta do podejmowa‑
nia prób kierowania polityką państwa z pominięciem rządu poprzez korzystanie 
z uprawnień wyjątkowych, takich jak chociażby dekrety� W konsekwencji również 
parlament może stać się biernym podmiotem władzy, co grozi takiemu systemowi 

25 C� Skach, The „newest” separation of powers: Semipresidentialism, „International Journal of 
Constitutional Law” 2007, vol� 5, nr 1, s� 100–105�
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politycznemu zejściem ze ścieżki demokratycznego rozwoju i  wpadnięciem 
w otchłań autorytaryzmu� A zatem specyfika reżimów semiprezydenckich sprowa‑
dza się do tego, co Yu‑Shan Wu określił jako „podwójne łańcuchy legitymizacji, 
kierownictwa i odpowiedzialności”26� O ile w reżimie parlamentarnym i prezydenc‑
kim owe „łańcuchy” są pojedyncze i biegną od parlamentu w kierunku rządu 
(w pierwszym przypadku) oraz od prezydenta w kierunku rządu (w drugim 
przypadku), to istotą semiprezydencjalizmu jest to, że obydwa organy mają wpływ 
na funkcjonowanie i/lub powoływanie rządu� W takiej sytuacji zaś najistotniejsze 
stają się wzajemne relacje pomiędzy parlamentem i prezydentem, a więc dwoma 
organami dysponującymi demokratyczną legitymacją, uzyskaną bezpośrednio od 
suwerena�

Niemniej istotna dla charakterystyki egzekutywy w reżimach semiprezydenckich 
jest kwestia ewentualnego zaplecza politycznego prezydenta i tego, jaka jest jego 
pozycja w ugrupowaniu, z którego się wywodzi� Zagadnienie to może być trakto‑
wane nawet jako kluczowy element opisu i wyjaśniania specyfiki empirycznych 
reżimów semiprezydenckich (patrz: schemat 3)� Ta płaszczyzna analizy może 
okazać się kluczowa szczególnie dla wyjaśnienia przebiegu rywalizacji pomiędzy 
prezydentem i premierem o przywództwo w ramach egzekutywy, a nawet o przy‑
wództwo państwowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy obydwaj wywodzą się z tego samego 
ugrupowania politycznego� W sytuacji, gdy premier jest faktycznym liderem 
w partii, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której oddałby kierownictwo egzeku‑
tywą prezydentowi� Odwrotna sytuacja będzie determinowała układ, w którym 
premierowi przypada rola realizatora koncepcji politycznych prezydenta� Warto 
również zwrócić uwagę na możliwe scenariusze w sytuacji koabitacji� Gdy prezy‑
dent jest rzeczywistym liderem partii politycznej, staje się główną siłą opozycyjną 
względem stojącego na czele rządu premiera, cieszącego się poparciem większości 
parlamentarnej� Z kolei w sytuacji, gdy prezydent nie jest liderem we własnym 
ugrupowaniu, rywalizacja polityczna może toczyć się niejako obok prezydenta, 
a on może działać w roli realizatora woli politycznej partii opozycyjnej� Istotny 
zatem staje się poziom autonomii/uzależnienia prezydenta względem własnego 
środowiska politycznego� Wyeksponowanie kwestii pozycji prezydenta we własnym 
ugrupowaniu wskazuje na bezpośrednie uzależnienie konstytucyjnego modelu 
egzekutywy od wewnątrzpartyjnych reguł kreowania liderów�

26 Cyt� za: Yu‑Shan Wu, Semi-Presidentialism and Nascent Democracies as a Research Agenda. 
Paper presented at the 20th World Congress of International Political Science Association, Fukuoka, 
9–12�07�2006, s� 3, http://paperroom�ipsa�org/papers/paper_5297�pdf, odczyt z dn� 15�12�2012�
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Oczywiście poza wskazanymi wyżej czynnikami determinującymi faktyczny 
wymiar funkcjonowania egzekutywy, nie można zapominać o behawioralnych 
aspektach kształtowania przywództwa politycznego� Ich znaczenie jest istotne 
zarówno na płaszczyźnie korzystania z konstytucyjnych uprawnień przez prezy‑
denta i premiera, jak również przejawiają się w relacjach między‑ i wewnątrzpar‑
tyjnych� Mogą one w istotnym stopniu korygować konstytucyjny mechanizm 
funkcjonowania egzekutywy�
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Schemat 3. Prezydent w reżimie semiprezydenckim, z uwzględnieniem konstytucyjnych 
i pozakonstytucyjnych aspektów przywództwa w ramach egzekutywy

Źródło: Yu‑chung Shen, Evolution of Semi-Presidentialism: Toward a Quasi-Parliamentary or o Quasi-
-Presidential System? Paper presented at IPSA‑ECPR Joint Conference: Whatever Happened to North‑
‑South? International Political Science Association (IPSA), Sao Paulo, 16–19 February 2011, s� 7, http://
www�saopaulo2011�ipsa�org/sites/default/files/papers/paper‑798�pdf, odczyt z dn� 15�12�2012�
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Bez względu na to, jak wyglądają rzeczywiste relacje wewnątrz dualistycznej 
egzekutywy, w modelu semiprezydenckim zauważalne jest zjawisko personalizacji 
przywództwa� Skupione jest ono albo w rękach prezydenta, albo premiera� W ten 
sposób objawia się elastyczność semiprezydencjalizmu, który może nachylać się 
bardziej w stronę prezydencjalizmu bądź bardziej w stronę parlamentaryzmu� 

pOdSumOwanie

Najbardziej charakterystycznym elementem w funkcjonowaniu egzekutywy we 
współczesnych reżimach politycznych – bez względu na różnice pomiędzy nimi 
– jest uwypuklenie roli i znaczenia organów jednoosobowych� Pozostawiając na 
boku przypadek reżimu prezydenckiego, gdzie monistyczna struktura władzy 
wykonawczej jest związana z realizacją określonej koncepcji ustrojowej dotyczącej 
głowy państwa, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na reżimy parlamentarne 
i semiprezydenckie� W tych pierwszych, pod koniec XX w� szczególnie silną pozy‑
cję uzyskują szefowie rządów, co często wynika z dążenia do różnie pojmowanej 
racjonalizacji reżimów parlamentarnych27� Wzmacnianie rzeczywistej władzy 
premierów nie jest jednak warunkowane wyłącznie zmianami o charakterze 
konstytucyjnym, ale również jest efektem zmian w sposobach funkcjonowania 
partii politycznych i charakterem współczesnych systemów partyjnych� Niemniej 
istotny jest międzynarodowy kontekst prowadzenia polityki państwowej, wyma‑
gający obecności i aktywności tych, których najczęściej określa się mianem przy‑
wódców państw i narodów� Siłą rzeczy oznacza to konieczność wykreowania jed‑
nostek silnych nie tylko zakresem przysługujących im uprawnień, gwarantujących 
swoistą autonomię w relacjach z innymi organami władzy państwowej, ale również 
silnych w obszarze sposobu sprawowania urzędu, co zmusza do zwrócenia uwagi 
na behawioralne aspekty kształtowania przywództwa politycznego� W końcu nie 
można pominąć istotnej kwestii związanej z siłą oddziaływania środków masowego 
komunikowania, które kreują nowe zasady działania sfery publicznej� Jak zauważa 
jeden z politologów, „Media stały się integralną częścią życia społecznego, wpły‑
wając w coraz większym stopniu na reguły i przebieg rywalizacji politycznej� 

27 Szerzej, w interesujący sposób, na temat różnych sposobów pojmowania procesów racjonalizacji 
pisze: J� Szymanek, Elementy racjonalizacji w konstrukcji parlamentarnego systemu rządów: analiza 
rozwiązań zawartych w konstytucji RP, [w:] Parlamentarny system rządów, red� T� Mołdowa, J� Szy‑
manek, M� Mistygacz, Warszawa 2012, s� 124–159� 
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Tendencja ta ciągle się wzmacnia…”28� W takiej rzeczywistości jest szczególne 
zapotrzebowanie na indywidualnych aktorów politycznych, których najłatwiej 
wykreować w obrębie władzy wykonawczej� 

Również bliższe przyjrzenie się reżimom semiprezydenckim powoduje skon‑
centrowanie uwagi na egzekutywie� Poza czynnikami, które wyżej wymieniono, 
a które determinują charakter rywalizacji politycznej w ogóle, istotnego znaczenia 
nabiera również wpisana w logikę semiprezydencjalizmu rywalizacja o przywódz‑
two pomiędzy prezydentem i premierem� Najczęściej rozgrywa się ona równocze‑
śnie na dwóch poziomach: 1) mezostrukturalnym – o przywództwo w ramach 
władzy wykonawczej i 2) makrostrukturalnym – o przywództwo państwowe29� 
W rezultacie najczęściej jeden z tych organów zyskuje przewagę i utrwala swoją 
dominację na scenie politycznej� Idealna równowaga pomiędzy nimi ma zaś 
wymiar raczej hipotetyczny�

Reasumując, należy więc podkreślić biegnącą w poprzek modeli demokratycz‑
nych reżimów politycznych tendencję w zakresie ich prezydencjalizacji, polegającą 
na permanentnym wzmacnianiu organów egzekutywy� Jednocześnie w ramach 
samej władzy wykonawczej dominująca pozycja przypada organom jednoosobo‑
wym (prezydentowi lub premierowi)� To z kolei determinuje kolejne zmiany� Jedną 
z najistotniejszych jest postępująca centralizacja procesów decyzyjnych, koordy‑
nowanych i kontrolowanych przez szefa egzekutywy�

Warto również zwrócić uwagę na to, że obserwowane zmiany dotyczące realnego 
wymiaru działania władzy wykonawczej korygują także sposób funkcjonowania 
partii politycznych� Dotyczy to m�in� stosowanych przez nie strategii, jak i wew‑
nątrzpartyjnych reguł rywalizacji o przywództwo� Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że zdobycie przez lidera partyjnego kluczowego stanowiska państwowego wiąże 
się ze zmianami wewnątrzpartyjnych reguł gry� Niemniej istotne jest również to, 
że w efekcie skorygowane zostają relacje tejże partii z otoczeniem�

28 Cyt� za: Z� Kantyka, Politolog jako medialny komentator polityki, {Studia Politicae Universitatis 
Silesiensis” 2012, t� 8, s� 155–156�

29 B� Kaczmarek, Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne, [w:] Przywództwo poli-
tyczne, red� T� Bodio� „Studia Politologiczne” 2001, nr 5, s� 50–52�
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executive in the contemporary democratic regimes

analyzing the Relationship between the legislative and executive power helps to 
understand that the modern democratic political regimes are usually described on the basis 
of three typical models: parliamentary, presidential and semipresidential� They are more or 
less differentiated internally, which naturally makes it difficult to conduct research� This is 
the effect of competition on the political institutions, which takes place between the 
political actors, seeking to create the most rational, from their perspective, institutional 
structure� As the result, these types of activeness are beginning to blur the boundaries 
between classical models of political regimes, and creates institutional arrangements 
eclectic, built on the basis of specific solutions for different models of democratic political 
regimes� Additionally we shouldn’t remain indifferent to the changes in the sphere of non‑
institutional determinants of the functioning of the various political regimes� The procedure 
of identifying general trends in the processes of governance in the modern world becomes 
possible to notify similarities in the functioning of the executive in the various models of 
democratic political regimes� The trend in strengthening the executive bodies, especially 
the bodies with single actors is against the traditional models of democratic political 
regimes� This also determines the subsequent changes, and one of the most important is 
the growing centralization of decision‑making processes, coordinated and controlled by 
the chief executive�
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wprOwadzenie

pRzyszłość demokRacji w dużej mierze zależeć będzie od działań obywateli, 
którzy aktualnie dopiero nabierają politycznego doświadczenia� Kluczowe okażą 
się ich postawy, kształtowane – przez kontakt z polityką – w dużej mierze już 
dzisiaj� Sygnałem, który powinien inspirować refleksję nad kondycją przywództwa 
politycznego w Polsce okazał się jeden z rezultatów ogólnopolskiego badania 
studentów, które zostało zrealizowane w pierwszej połowie 2012 roku przez pra‑
cowników i  studentów z  Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie1� Zainteresowanie wzbudził bowiem fakt, że na pytanie „Czy gdyby na 
polskiej scenie politycznej pojawiła się »Partia Młodych«, zwracająca przede 
wszystkim uwagę na problemy i interesy młodego pokolenia, to czy rozważałby 
Pan/i oddanie głosu na taką partię?” aż 64% młodych respondentów odpowiedziało 
twierdząco2� Z pozoru wynik ten nie powinien budzić zdziwienia, jednakże kon‑
tekst, w jakim przez młodych obywateli postrzegana jest elita polityczna w Polsce 
– a ujawniony w trakcie badania – pozwala postawić tezę o kryzysie przywództwa 
politycznego oraz szereg pytań o jakość relacji politycy – młode pokolenie Polaków�

1 Badanie postaw społeczno‑politycznych młodego pokolenia stało się poniekąd naukową tra‑
dycją pracowników Instytutu Politologii UP w Krakowie skupionych wokół Katedry Teorii Polityki 
oraz Katedry Stosunków Międzynarodowych� Zob�Kim jesteśmy? Studenci Instytutu Politologii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w świetle badań ankietowych, red� R� Marzęcki, Ł� Stach, 
Kraków 2011�

2 Z kolei 12%, że nie rozważa takiej możliwości, a 24%, że ma problem z zajęciem stanowiska w tej 
kwestii�

młOdzi Obywatele a kryzyS 
przywództwa pOlitycznegO w pOlSce

Radosław Marzęcki
(Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczna im. KEN)
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Punktem odniesienia dla rozważań prowadzonych na łamach niniejszego arty‑
kułu są dwie tezy, które w pełni oddają socjologiczne spojrzenie na politykę� Po 
pierwsze, warto założyć na wstępie – za Karlem Popperem – że to od ludzkich 
postaw i konkretnych zachowań zależy jakość tak społecznych, jak i politycznych 
instytucji� Logiczne jest bowiem to, że „sama demokracja nie może absolutnie nic 
zrobić – działać mogą tylko obywatele demokratycznego państwa”3� Poszukując 
warunków, które sprzyjają dobrym praktykom politycznym i obywatelskim należy 
uznać, że demokracja jest rozwiązaniem instytucjonalnym, które nie tylko pozwala 
na dochodzenie do decyzji politycznych na drodze współzawodnictwa partyjnego, 
ale z drugiej strony również, że demokracja dodatkowo jako jedyna w tak dużym 
stopniu sprzyja upodmiotowieniu obywateli, daje im możliwości działania� Klu‑
czową kwestią wciąż jednak pozostaje to, jak ludzie (politycy i obywatele) z nich 
korzystają� Nawet jeżeli w tym momencie nie dajemy empirycznie potwierdzonej 
odpowiedzi na to pytanie, to jego postawienie w tym kontekście powinno uzmy‑
sławiać istotność roli, jaką w życiu każdego społeczeństwa mają do odegrania 
młodzi ludzie4� Osiągając dojrzałość stają się bowiem pełnoprawnymi, choć nie‑
doświadczonymi, obywatelami każdego demokratycznego państwa5� Ich pierwsze 
doświadczenia bywają zatem decydujące dla ich późniejszych postaw społecznych 
i politycznych� Fakt ten powinien stanowić wyzwanie przede wszystkim dla klasy 
politycznej, która poprzez publiczną widoczność swoich działań staje się na co 
dzień elitą symboliczną, kształtując w ten sposób (dys)funkcjonalne postawy 
społeczeństwa6�

3 K� Popper, W oszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat, Warszawa 1997, 
s� 181�

4 Z uwagi na fakt, że w artykule zamiennie stosuje się określenia „młodzi ludzie”, „młodzież” czy 
„młode pokolenie” należy doprecyzować zastosowane tutaj rozumienie tej kategorii� Na gruncie 
psychologii, socjologii czy pedagogiki stosuje się rozmaite podejścia do tej kwestii� W tym miejscu 
warto jednak sformułować perspektywę politologiczną, w której przede wszystkim liczy się moment, 
kiedy jednostka uzyskuje podmiotowość prawną i polityczną, a więc staje się pełnoletnia� Górną 
granicę stanowi z kolei moment, kiedy uzyska ona już pierwsze doświadczenia, dokona pierwszych 
wyborów czy podejmie pierwsze decyzje� Młodość w tym sensie oznacza okres, który w dużej mierze 
utrwala określony typ kultury politycznej danego obywatela� Naturalnie więc, granica ta jest nieostra 
i bardzo zindywidualizowana� Zob� także: R� Marzęcki, Młody obywatel we współczesnej demokracji 
europejskiej, Kraków 2013, rozdz� „Młody obywatel, czyli kto i dlaczego?”�

5 A� Russell, E� Fieldhouse, K� Purdam, V� Kalra, Voter Engagement and Young People. The Electoral 
Commission, London 2002, http://www�electoralcommission�org�uk, odczyt z dn� 20�01�2013�

6 R� Marzęcki, Konfliktowy styl uprawiania polityki a widoczność medialna, „Zeszyt Naukowy 
WSZiB” 2012, nr 26�
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Po drugie, warto problem potraktować nieco ogólniej i oprzeć się na dosyć 
oczywistym przekonaniu, że „dla istnienia stabilnej demokracji konieczne jest, aby 
wszystkie główne partie polityczne miały zwolenników wśród wielu różnych grup 
społecznych”7� W gruncie rzeczy problem ten należy rozumieć szerzej, a przede 
wszystkim dwukierunkowo: liczy się nie tylko dywersyfikacja społecznej aprobaty 
dla polityków, ale być może bardziej dostrzeganie przez nich całości skompliko‑
wanej struktury społecznej� Zjawisko marginalizacji nie powinno więc dotyczyć 
nikogo – biednych ani bogatych, kobiet ani mężczyzn i na tej samej zasadzie, 
młodych czy bardziej doświadczonych obywateli� Próby pomijania czy choćby 
niedostatecznego akcentowania w debacie publicznej młodzieżowych interesów, 
problemów czy aspiracji stanowią jednak przejaw takiej marginalizacji� Nie należy 
jej traktować jako jedyna i wyłączna determinanta większej apatii politycznej w tej 
grupie wiekowej obywateli� Wszak marginalizacja może wynikać ze zgody margi‑
nalizowanych na taki status, ale jednocześnie marginalizowanym można być wbrew 
własnej woli8� Niemniej, młodzi obywatele dostrzegają ten brak wyraźnego zainte‑
resowania ich sprawami i czynią z niego jeden z ważniejszych argumentów kry‑
tycznych wobec klasy politycznej w Polsce9�

Jeśli nawet – jak chce Giovanni Sartori – zgodzimy się z twierdzeniem, że „baza 
informacyjna” współczesnych społeczeństw uniemożliwia wyjście poza model 
demokracji wyborczej (w kierunku demokracji poprzez referendum czy partycy‑
pacyjnej10), to wciąż niezwykle istotne wydają się pytania dotyczące tego, jak układa 
się dzisiaj relacja na linii politycy – społeczeństwo (a szczególnie ludzie młodzi)? 
Czy współcześnie klasa polityczna może być rozpatrywana w kategoriach przy‑
wództwa? Jaka jest jej wiarygodność? Czy widoczna jest wspólnota wartości 
i  interesów, nie na poziomie dyskursu politycznego, ale oddolnie, w opiniach 
młodego pokolenia? Czy też może mamy do czynienia ze znanym skąd inąd 
schematem my (młodzi) – oni (władza, politycy)?

7 S�M� Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995, s� 34�
8 S� Verba, N�H� Nie, J�‑O� Kim, Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison, 

New York 1978, s� 254–255�
9 Szczegółowe dane na ten temat zostaną zaprezentowane w dalszej części artykułu�
10 G� Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s� 145–156�
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pOlityk jakO (anty)autOrytet

Wydaje się, że należy wskazać przynajmniej dwie ważne bariery w procesie kształ‑
towania dojrzałych i społecznie odpowiedzialnych postaw młodych obywateli� 
Pierwsza z nich dotyczy braku (lub niedostatecznego poziomu) wiarygodności 
klasy politycznej w oczach młodego pokolenia� Problem ten związany jest utratą 
przez polityków roli formalnych autorytetów, która dawała im możliwość wpływu 
na poglądy i opinie społeczeństwa w ważnych kwestiach� Janine Dermody i Stuart 
Hanmer‑Lloyd w arykule 21st Century British Youth: Politically Alienated or an 
Engaged Critical Citizenry? uznali, że to zjawisko ma jeszcze większe znaczenie 
właśnie wśród młodych obywateli11� Współcześnie politycy – zabiegając o pozo‑
stanie w świadomości masowego odbiorcy – „poszukują innych form pozyskiwania 
wpływu”, głównie poprzez zdobycie popularności, gdyż ta „zaczęła się bezpośred‑
nio przeliczać na wpływ i autorytet”12� W ten sposób, jak uważa Dorota Piontek, 
politycy „kreują swój wizerunek raczej jako polityczne znakomitości (celebrities), 
interesujące osobowości niż mężowie stanu”13� Ten nurt rozumowania pojawia się 
także w politycznej publicystyce� Jacek Żakowski podkreśla, że „autorytet czy 
profesjonalista stając się celebrytą, ryzykuje utratę części powagi, z jaką jest słu‑
chany� Ale to jego ryzyko, z którym wiele poważnych osób umie sobie poradzić� 
Gorsze straty ponosi ich otoczenie� Po pierwsze dlatego, że o hierarchii autorytetów 
w coraz większym stopniu decyduje talent piarowski, a w coraz mniejszym trafność 
głoszonych sądów i profesjonalna biegłość”14� Wpływ na poglądy w zakresie spraw 
zarezerwowanych uprzednio dla hierarchicznych autorytetów uzyskują dzisiaj 
osobowości medialne: „aktorzy gotują, celebryci zajmują się polityką, a piosenkarki 
– socjologią� Zamiast klasy mistrzów, mamy inflację dyletantów głoszących pro‑
roctwa z telewizyjnych kanap� […] Dzisiejsi eksperci zastąpili wczorajsze autorytety 
– te niemodne, nienowoczesne postaci, których największą wadą okazała się 
autentyczna zdolność rozumienia świata i ukazywania jego złożoności”15� Zdaniem 
medioznawczy Wiesława Godzica ta zmiana determinuje nowe hierarchie autory‑
tetów: „te postacie są znane i cenione nie dlatego, że znamy ich poglądy, bo nic 

11 J� Dermody, S� Hanmer‑Lloyd, 21st Century British Youth: Politically Alienated or an Engaged 
Critical Citizenry?, [w:]Citizenship in the 21st Century, red� L�T� Kane, M�R� Poweller, New York 2008�

12 J� Żakowski, Polityk, celebryta, banita, „Polityka” 2010, nr 4�
13 D� Piontek, Komunikowanie polityczne jako kultura popularna, „Studia Medioznawcze” 2010, 

nr 2 (41), s� 129�
14 J� Żakowski, op�cit�
15 P� Wilk, Pomyleni mędrcy, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 51 (3310)�



208 Radosław Marzęcki

o nich nie wiemy, ale że często widzimy ich twarze […]� To wyraźnie pokazuje, że 
mamy dominację kultury obrazkowej i obrazków zamiast wartości16”� Podobną 
argumentacją posługuje się Eugeniusz Młyniec, dla którego autorytety dzisiaj 
uległy rozproszeniu i są nimi wyłącznie poprzez media� A te mówią człowiekowi 
kim jest, dostarczając kryteriów identyfikacji, kim chce zostać, pouczając jak to 
osiągnąć oraz jak sobie wyobrazić, że to osiągnął, podsuwając w miarę konieczno‑
ści możliwości ucieczki od rzeczywistości i w ten sposób stanowią dzisiaj główne 
narzędzie legitymizowania autorytetów17� Z innej strony, należy zauważyć coraz 
większy krytycyzm wobec hierarchicznych autorytetów (np� partii politycznych), 
które tracą kontrolę nad masową świadomością społeczną18� Potwierdzeniem tej 
tezy są również rezultaty badania realizowanego w IP UP: aż 91% polskich studen‑
tów uważa, że to własne przemyślenia mają największy wpływ na kształtowanie się 
ich poglądów19� Pytanie, które nasuwa się w tym kontekście dotyczy tego, kim 
właściwie klasa polityczna jest dla ogółu społeczeństwa, w szczególności dla mło‑
dego pokolenia� Szereg danych sugerujących konkretną odpowiedź zostanie 
zaprezentowanych w dalszej części artykułu�

SpOłeczna rOla elity pOlitycznej

Drugą istotną barierą jest fakt, iż politycy (w zasadzie od początku okresu trans‑
formacji) nie dostarczają społeczeństwu stosownego argumentu legitymizacyjnego 
na rzecz poszanowania wspólnotowych i obywatelskich wartości w życiu publicz‑
nym, a także prywatnym� Sformułowaniu tego wniosku towarzyszy przyjęcie 
założenia, iż to działania (jednostkowe i zbiorowe) podmiotów życia politycznego 
stają się głównym argumentem legitymizacyjnym dla społeczeństwa� To one sta‑

16 R� Czeladko, Prezenterzy przejęli funkcję nauczycieli, http://www�rp�pl/artykul/17,334762‑
Prezenterzy‑przejeli‑funkcje‑nauczycieli�html, odczyt z dn� 10�08�2012�

17 M� Siwko, Polska młodzież jako odbiorca mediów. W stronę informacji czy wychowania, [w:]  
Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kultu-
rowe, red� L�H� Haber, Kraków 2001, s� 381� Zob� także: Ch�W� Mills, Elita władzy, Warszawa 1961, 
s� 412–413�

18 R� Inglehart, Postmodernization Erodes Respect for Authority, But Increases Support for Demo-
cracy, [w:] Critical Citizens, Global Support for Democratic Governance, red� P� Norris, Oxford 1999, 
s� 236�

19 W dalszej kolejności: rodzice (82%), koledzy i przyjaciele (42%), zasady religijne (40%), dziad‑
kowie (38%), literatura (35%), media (31%), papież (28%), nauczyciele (18%), wybitne postacie hi‑
storyczne (16%) oraz księża/katecheci (11%)�
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nowią podstawę formułowania krytycznych bądź przychylnych ocen, formowania 
się postaw wobec polityki i polityków, a także wobec całego systemu� Istota tego 
założenia – w mniej lub bardziej bezpośredni sposób – obecna jest w pracach wielu 
politologów i socjologów polityki� Podkreśla się przede wszystkim, że we współ‑
czesnej demokracji politycy wciąż stanowią część tzw� elity symbolicznej, która ma 
wpływ na kształtowanie opinii społeczeństwa20� W opinii Larry’ego Diamonda rolą 
elit jest utrzymanie demokratycznego charakteru systemu politycznego tak długo, 
aż wystarczająca część społeczeństwa zinternalizuje ważny dla demokracji zestaw 
norm, a następnie dbanie o to, by podstawowe dla demokracji normy i wartości 
nie uległy dewaluacji21� Krzysztof Łabędź tak postrzega tę relację: „oczywiste wydaje 
się, że politycy odpowiadają za ukształtowanie określonego obrazu klasy politycz‑
nej i wielu innych zjawisk, które występują w świadomości społeczeństwa, że w ten 
sposób odpowiadają także za skutki, jakie te elementy świadomości będą miały dla 
konkretnych zachowań społecznych”22� Nie powinna budzić wątpliwości teza, że 
na politykach – z racji swojego miejsca w strukturze społecznej i roli, do jakiej 
zostali powołani w rezultacie wyborów powszechnych – spoczywa odpowiedzial‑
ność za charakter dominujących w społeczeństwie postaw� Andrzej Antoszewski 
określa ją mianem „obowiązku edukacyjnego” względem społeczeństwa� Jak 
twierdzi, nabiera on zdecydowanie większej wagi w młodych demokracjach, gdzie 
tradycja obywatelskiego działania (osłabiana i eliminowana przez niedemokra‑
tyczną władzę) nie mogła stanowić dla ludzi zrozumiałej wskazówki dla funkcjo‑
nowania w nowym systemie� Wydaje się również, że owa powinność polityków 
dotyczy ich permanentnie� Marcin Król podkreślał w Stylach politycznego myślenia, 
że rola moralna i intelektualna są w przypadku polityków nierozerwalne� Jak pisze, 
„grzech elit najcięższy to sprzeniewierzanie się temu powołaniu, zatem lekceważe‑
nie owego podstawowego rozdziału moralności, aktywności intelektualnej i poli‑
tyki”23� Dzisiaj ten „obowiązek wychowania do demokracji” stanowi zobowiązanie 
wobec młodych, niedoświadczonych politycznie obywateli, na których czekają dwa 
poważne zagrożenia� Z jednej strony jest to polityczna apatia i wyalienowanie, 
z drugiej – reprodukowanie dysfunkcjonalnych wzorów zachowań obecnej klasy 

20 P� Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009�
21 L� Diamond, Trzy paradoksy demokracji, [w:] Przyszłość demokracji, red� P� Śpiewak, Warszawa 

2005, s� 51–55�
22 K� Łabędź, Odpowiedzialność polityków za niektóre opinie i przekonania społeczeństwa, „Rocznik 

Nauk Politycznych” 2003, nr 5, s� 318�
23 M� Król, Style politycznego myślenia, Wrocław 1981, s� 101�
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politycznej obserwowanych na co dzień za pośrednictwem środków masowego 
komunikowania�

Na podstawie szeregu obserwacji można więc stwierdzić, że politycy w Polsce 
w dużej mierze kształtują i utrwalają w społeczeństwie postawy nieobywatelskie� 
Na dowód można przywołać choćby ideę pluralizmu, która w opinii Antoszew‑
skiego stanowi jedną z kluczowych cech nowoczesnej fazy społeczeństwa obywa‑
telskiego� Wspólnota spluralizowana to zbiorowość wewnętrznie zróżnicowana, 
w której „ramach poszczególne segmenty komunikują się ze sobą, poszukując 
satysfakcjonujących rozstrzygnięć”24� Istotą społecznych interakcji jest zatem 
porozumienie i współpraca� Wartości te jednak niezwykle rzadko organizują debaty 
publiczne czy polityczne, w których „przeważają interesy partyjne, a ich język 
nabiera cech dyskursu zamkniętego” przez co „rzadko dostarczają merytorycznych 
informacji25� W tym sensie dominuje raczej konfliktowy styl uprawiania polityki, 
atrakcyjny dla mediów i dlatego preferowany przez polityków� John C� Green 
i Daniel M� Shea uważają nawet, że ów „nowy styl” polityki („skoncentrowany na 
kampanii negatywnej, medialnym relacjonowaniu sensacji i wielkich pieniądzach”) 
jest szczególnie dysfunkcjonalny dla kształtowania postaw społecznych i politycz‑
nych młodego pokolenia obywateli26� Nie dziwi to w kontekście ocen, jakie młodzi 
Polacy formułują wobec języka współczesnych debat politycznych� Jerzy Bartmiń‑
ski zauważa, że językowi temu przypisuje się szereg negatywnych cech, mianowicie, 
iż jest on wulgarny, pełen zapożyczeń, niedbały, agresywny, nacechowany negatyw‑
nymi emocjami czy zakłamany27�

Postulat nieustannej odpowiedzialności elit politycznych za postawy obywateli 
może być uzasadniony charakterem demokratycznego przywództwa� Zarówno 
Joseph Schumpeter, jak i Giovanni Sartori podkreślają bowiem, że przywództwo 
w demokracji nie jest absolutne ze względu na polityczną konkurencję� Autor pracy 
Kapitalizm, socjalizm, demokracja podkreśla, że rządzący uzyskują władzę dlatego, 
że dysponują większym poparciem niż inne współzawodniczące w demokratycznej 

24 A� Antoszewski, Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] Studia z teorii 
polityki, t� 3, red� A� Czajowski, L� Sobkowiak, Wrocław 2000, s� 11�

25 M� Nicpoń, R� Marzęcki, Debata w mediach a racjonalność poglądów i zachowań politycznych, 
[w:] Comunikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red� M� Niezgoda, M� Świątkiewicz‑Mośny, 
A� Wagner, Kraków 2010, s� 166–167�

26 J�C� Green, D�M� Shea, Throwing a Better Party: Local Political Parties and the Youth Vote, [w:] 
Fountain of Youth: Strategies and Tactics for Mobilizing America’s Young Voters, red� J�C� Green, D�M� 
Shea, Lanham 2007, s� 21�

27 J� Bartmiński, Język IV RP czyli o karierze przecieku. Problem wiarygodności dyskursu publicz-
nego, [w:] Język IV RP, red� R� Czerwiński, P� Nowak, R� Przybylska, Lublin 2010, s� 11�
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grze jednostki lub grupy28� Sartori zaznacza, że w praktyce – czego w kontekście 
polskiej polityki dowodzi Radosław Marzęcki29 – często okazuje się, iż na poziomie 
rządu mniejszość obywateli okazuje się „zwycięską większością”30� Właśnie dlatego 
konieczne jest, aby wiele kluczowych decyzji dotyczących poszczególnych grup 
społecznych było podejmowanych w duchu otwartego dyskursu, komunikacji 
i poszukiwania porozumienia� Stąd wyłania się sekwencja kolejnych obowiązków, 
jakie przez badaczy rzeczywistości społeczno‑politycznej stawiane są politykom� 
Adam Przeworski wymaga od demokratycznych rządów tego, by były „silne na tyle, 
aby móc skutecznie sprawować władzę i zarazem dostatecznie słabe, aby nie mogły 
pozwolić sobie na lekceważenie istotnych interesów”, co należy rozumieć jako 
postulat bycia wrażliwym na zmienność relacji między liczącymi się siłami poli‑
tycznymi, a także nieunikania konsultacji i uzgodnień w ważnych sprawach31� 
O wyzwaniu, wobec którego stoi klasa polityczna pisze także Krzysztof Łabędź� 
W jego opinii działania polityków winny iść w dwóch kierunkach: „dbałości 
o praworządne i zgodne z tym, co społeczeństwo uważa za moralne, zachowania” 
oraz „umiejętnego komunikowania się klasy rządzącej i rządzonych, opartego na 
przekazie w obydwie strony”32� Polityka nie powinna być tylko administrowaniem, 
ale ciągłym dialogiem� W pierwszym przypadku podejmowanie decyzji odbywa 
się na zasadzie odgórnego narzucenia, które pomija sprzężenie zwrotne, którego 
źródłem jest opinia publiczna33� W drugim ta sama opinia może i potrafi stanowić 
dla polityków wyzwanie, które nie pozwala pozostawiać im bez odpowiedzi trud‑
nych pytań� Taki model wymaga od elit politycznych o wiele większej odpowie‑
dzialności� Jak twierdzi Ronald Inglehart, ten „nowy styl uprawiania polityki, 
będący wyzwaniem dla elit” – wiąże się z przyznaniem społeczeństwu ważniejszej 
roli w podejmowaniu konkretnych decyzji, która nie ogranicza się wyłącznie do 
dokonania wyboru pomiędzy dwoma lub większą ilością zestawów politycznych 

28 J�A� Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, s� 350�
29 R� Marzęcki, Demokracja i konflikt. Próba dookreślenia funkcji konfliktu i konsensu we współ-

czesnej polityce, [w:] Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, red� 
A� Kozera, R� Kłaczyński, Ł� Kozera, Kraków 2011, s� 355–358�

30 G� Sartori, op�cit�, s� 174�
31 A� Przeworski, Demokracja i rynek, [w:] Władza i społeczeństwo, t� 2, red� J� Szczupaczyński,  

Warszawa 1995, s� 138� 
32 K� Łabędź, op�cit�, s� 324�
33 Giovanni Sartori stwierdza, że „wybory są środkiem do celu, którym jest »rząd opinii«, czyli 

rząd wrażliwy na opinię publiczną i przed nią odpowiedzialny”, G� Sartori, op�cit�, s� 116�
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decydentów34� W tym sensie, to od jakości społeczeństwa obywatelskiego zależeć 
będzie jakość polityki, dlatego tak znacząca jest rola, w której występują politycy� 
Z drugiej jednak strony, może to tłumaczyć szereg zaniechań na tym polu: aktywny 
i dociekliwy obywatel jest niewygodny dla polityka zorientowanego na skuteczność 
rządzenia�

młOdzi Obywatele a pOlityka

Młode pokolenie, przekraczając granicę politycznej dojrzałości (najczęściej tożsa‑
mej z osiągnięciem pełnoletniości) zostaje wyposażone w prawo do bycia aktyw‑
nym i jednocześnie do pozostawania w sferze prywatności i nieangażowania się 
w życie wspólnoty społecznej i państwa� Nie ulega wątpliwości, że niemal zawsze 
w większości przejawia tendencję do wybierania tej drugiej możliwości� Wśród 
najczęstszych zarzutów wygłaszanych pod adresem jakości młodego obywatelstwa 
znajdują się choćby bierność polityczna i wyborcza, brak zainteresowania oraz niski 
poziom wiedzy o sprawach publicznych, wyobcowanie z polityki, obojętność czy 
brak więzi z resztą społeczeństwa35� Wśród określeń charakteryzujących poziom 
i jakość młodzieżowej partycypacji często dominują te o negatywnych konotacjach, 
np� młodzieżowe „wyzbycie się praw obywatelskich”36, upadek kapitału społecznego, 
„depolityzacja” młodych ludzi37, słabość społeczeństwa, „marginalizacja”38 czy 
„anomia”39� Zanim jednak bezkrytycznie zaakceptujemy ten negatywistyczny 
dyskurs warto zwrócić uwagę, że miarą politycznej partycypacji nie powinien być 

34 R� Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics, 
Princeton 1977, s� 3�

35 J� Dermody, S� Hanmer‑Lloyd, op�cit�, s� 161� Zob� także: S� Kovacheva, Will youth rejuvenate the 
patterns of political participation?, [w:] Revisiting Youth Political Participation: Challenges for Research 
and Democratic Practice in Europe, red� J� Forbrig, Strasbourg 2005, s� 19 oraz A New Impetus for 
European Youth – European Commission White Paper, 21�11�2001, http://ec�europa�eu/dgs/educa‑
tion_culture/publ/pdf/youth/whitepaper_en�pdf, odczyt z dn� 25�01�2013�

36 M� Adsett, Change in Political Era and Demographic Weight as Explanations of Youth ‘Disen-
franchisement’ in Federal Elections in Canada 1965–2000, „Journal of Youth Studies” 2003, nr 3�

37 S� Vrcan, Youth: Politics, Sub-Politics and Anti-Politics. The Case of Croatia Since the Mid-eighties, 
[w:] Flying Over or Falling Through the Cracks? Young People in the Risk Society, red� B� Tivadar, 
M� Polona, Ljubljana 2002�

38 A� Svynarenko, National, Political and Cultural Identities of Youth: Tendencies in Post-Soviet 
Ukraine, [w:] Youth, Citizenship and Empowerment, red� H� Helve, W� Claire, Aldershot 2001�

39 M� Adnanes, Social Upheavals, Anomie and Coping Bulgarian Youth in the Nineties, [w:] Balkan 
Youth and Perception of the Other, red� M� Petar‑Emil, Sofia 2000�
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wyłącznie poziom aktywności społeczeństwa, lecz również zakres ciągłej dostęp‑
ności ze strony instytucji politycznych40� W  tym znaczeniu źródła bierności 
i absencji tkwią tak po stronie młodego pokolenia, jak i samego systemu politycz‑
nego (a właściwie – polityków)� Metaforycznie ujmują ten problem Steven Rosen‑
stone i John Hansen: „obywatele uczestniczą w wyborach i rządzeniu zarówno 
dlatego, że sami chcą wejść do świata polityki, jak i dlatego, że polityka przychodzi 
do nich”41� Wydaje się, że obywatel tym częściej będzie chciał uczestniczyć w życiu 
politycznym, im częściej w jego kierunku (z zewnętrznego świata polityki) będą 
płynąć nagrody, a także im częściej i bardziej intensywnie będzie wewnętrznie 
motywowany do aktywnego działania� Natomiast dwie podstawowe bariery kształ‑
towania odpowiedzialnych postaw młodych obywateli, o których wspomniano 
w poprzednich fragmentach artykułu stanowią poważne utrudnienie na drodze 
do politycznego zaangażowania – przede wszystkim w formie konwencjonalnej, 
ale także niekonwencjonalnej� Politycy tracący wiarygodność symbolizują sferę 
mało atrakcyjną dla młodego pokolenia� Sami młodzi ludzie uważają, że brak 
zainteresowania polityką stanowi w tej grupie główny powód absencji wyborczej 
(zob� tabela 1)� Jednakże demobilizujące działania elit (czego skutkiem jest niedo‑
stateczna oferta wyborcza czy niedostrzeganie młodzieżowych interesów) również 
postrzegane są w taki sposób� 

tabela 1. opinie o przyczynach absencji wyborczej młodych ludzi

Jak Pan/i myśli, dlaczego ludzie młodzi częściej niż inne grupy wiekowe nie biorą udziału 
w wyborach?

Nie interesują się polityką 26%
Nie mają poczucia wpływu na sprawy kraju 22%
Nie mają na kogo głosować (brak odpowiedniego kandydata) 21%
Żadna partia nie reprezentuje ich interesów 21%
Uważają, że głosowanie nie jest w modzie 1%
Trudno powiedzieć 9%

Źródło: opracowanie własne�

40 J� Forbrig, Introduction: Democratic Politics, Legitimacy and Youth Participation, [w:] Revisiting 
Youth…, s� 8�

41 S�J� Rosenstone, J�M� Hansen, Mobilization, Participation, and Democracy in America, New York 
1993, s� 6�
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Polityka nie „przychodzi do” młodych ludzi, w ich ocenach oferuje zbyt mało 
możliwości, które pomogłyby przełamać ograniczenie, którym jest brak przekona‑
nia o skuteczności partycypacji� Należy sądzić, że – akurat w przypadku najmniej 
doświadczonych obywateli – odpowiedzialna aktywność polityków na tym polu 
może się przyczynić do zredukowania poczucia zarówno politycznej apatii, jak 
i alienacji�

Opinie młOdych Obywateli O klaSie pOlitycznej 
w pOlSce

O tym, że dotychczasowe strategie prowadzenia polityki w niewystarczającym 
stopniu czyniły z młodego pokolenia równorzędnego partnera do dyskusji z poli‑
tykami wszystkich obozów rządzących można wnioskować między innymi 
z opinii ujawnianych podczas wzmiankowanego na wstępie badania studentów� 
Analizując szczegółowe wyniki nasuwają się kolejne pytania: Czy politycy są 
w stanie jeszcze przeciwdziałać poczuciu marginalizacji wśród dużej części mło‑
dzieży? Czy młodzi ludzie mają jeszcze nadzieję, że świat polityki dostrzeże 
i zainteresuje się ich prawdziwymi problemami? Jaki stosunek mają do działań elity 
politycznej? Czy widzą ją w roli reprezentanta swoich interesów? Co uznają za 
największą winę polityków? W tym momencie wydaje się, że bardzo krytyczne 
oceny klasy politycznej stanowią jedną z kluczowych przeszkód na drodze ku 
otwarciu dyskursu między tymi dwoma środowiskami� Warto przyjrzeć się im 
dokładniej�

Młodzi ludzie przede wszystkim postrzegają aktywność polskich partii politycz‑
nych jako destrukcyjną� Młodzi respondenci zostali poproszeni o ocenę wpływu 
poszczególnych formacji na scenę polityczną� Żadne z wymienionych (parlamen‑
tarnych i pozaparlamentarnych) ugrupowań nie uzyskało wyniku, który oznaczałby 
statystycznie postawę chociażby neutralną (średnia 3,00 na skali, gdzie „1” ozna‑
czało: „bardzo negatywny”, a „5” – „bardzo pozytywny”)� Najbardziej przychylne 
opinie zbiera Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, mimo iż 
także w ich przypadku przeważają opinie negatywne (wynik poniżej środka skali)� 
Z kolei najgorszy wizerunek w tym aspekcie ma Prawo i Sprawiedliwość� Rezultat 
ten wyraźnie potwierdza tezę, że młodzi obywatele relatywnie rzadko dostrzegają 
konstruktywny wymiar działalności partii, co tylko utrwala ich przekonanie 
o braku wiarygodności elity politycznej�
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tabela 2. opinie o wpływie partii scenę polityczną w polsce

Średnia ze skali 1–5
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 2,34
Polska Partia Pracy (PPP) 2,36
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (NP) 2,39
Solidarna Polska (SP) 2,45
Polska Jest Najważniejsza (PJN) 2,56
Ruch Palikota (RP) 2,75
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 2,77
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 2,87
Platforma Obywatelska (PO) 2,96

Źródło: opracowanie własne�

Na ów niekorzystny wizerunek polityków składa się ciąg kolejnych opinii mło‑
dego pokolenia� Widoczny jest głównie deficyt zaufania publicznego, rozumianego 
jako oczekiwania kierowane wobec postaci życia publicznego, instytucji czy 
organizacji42� Wśród najlepiej ocenianych pod tym względem znajdują się politycy 
rządzącej koalicji oraz Prezydent RP (Radosław Sikorski, Waldemar Pawlak, Bro‑
nisław Komorowski)43� Interesujące, że takie osoby, jak Donald Tusk, a szczególnie 
Janusz Palikot czy Janusz Korwin‑Mikke cieszą się względnie słabszym zaufaniem� 
Przewidywalny wynik uzyskał lider PiS – Jarosław Kaczyński� Po raz kolejny jednak 
najważniejszy wniosek dotyczy zgeneralizowanej krytyki całości klasy politycznej� 
Tylko 3% respondentów wyraża swoje zaufanie do polityków w ogóle, 82% nato‑
miast deklaruje nieufność44�

tabela 3. zaufanie młodych ludzi do poszczególnych polityków

Średnia ze skali 1–5
Jarosław Kaczyński 1,83
Janusz Korwin-Mikke 2,15

42 P� Sztompka, Zufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s� 147–148�
43 Zastosowano analogiczną do poprzednich skalę�
44 15% nie ma zdania na ten temat� Politycy, obok partii politycznych oraz Sejmu i Senatu, cieszą 

się najmniejszym zaufaniem spośród wszystkich badanych grup społecznych lub instytucji (wśród 
nich znalazły się jeszcze: policja, organizacje charytatywne, księża i biskupi, dziennikarze, admini‑
stracja publiczna oraz sądy)�
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Średnia ze skali 1–5
Zbigniew Ziobro 2,16
Janusz Palikot 2,28
Leszek Miller 2,30
Donald Tusk 2,39
Waldemar Pawlak 2,42
Bronisław Komorowski 2,87
Radosław Sikorski 2,90

Źródło: opracowanie własne�

Elita polityczna oceniana jest zgodnie jako: nieuczciwa (69% wskazań), niewia‑
rygodna (78%)45 i działająca głównie we własnym interesie (79%), a nie dbająca 
o dobro Polski (4%)� Uzupełnieniem tej krytyki są opinie na temat motywacji do 
bycia politykiem (wykres 1)� Interesujące, że młodzi Polacy są zdania, że politycy 
podczas podejmowania decyzji częściej biorą pod uwagę problemy i opinie grup 
interesu (np� biznesu, grup zawodowych itp� – 69%) niż swoje własne (64%)� 31% 
badanych jest przekonanych, że politycy liczą się z opiniami „swoich wyborców”, 
a tylko 11%, że z głosem „wszystkich obywateli”46�

wykres 1. opinie o motywacji dla działalności politycznej

Źródło: opracowanie własne�

45 Za uczciwą uznaje ją 3%, wiarygodną – 4% studentów�
46 34% respondentów twierdzi, że adresatem decyzji są „inne państwa”, a 28%, że „Kościół”�

„Człowiek, który decyduje się na to, by zostać politykiem, to człowiek, który przede wszystkim…”

Chce mieć władzę

Chce mieć dużo pieniędzy

Trudno powiedzieć

Chce zrealizować jakąś ideę

Chce coś zrobić dla innych

Chce występować w mediach
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Wśród polityków trudno też szukać osób, które dla młodego obywatela pełniłyby 
rolę autorytetu� Na pytanie Czy któregoś ze znanych Pani/i polityków uznaje Pan/i za 
autorytet? aż 70% studentów udzieliło odpowiedzi negatywnej i tylko 18% – pozy‑
tywnej� Jednym z powodów takiego rozkładu może być bowiem przekonanie, że 
reprezentanci wybrani w wyborach powszechnych zapomnieli, jak żyją zwykli 
ludzie� Niespełna jedna czwarta badanych (23%) potrafi z imienia i nazwiska 
wymienić polityka, z którym się utożsamia jako człowiekiem� Najczęściej jednak 
(41%) pojawia się opinia, iż elita polityczna stanowi odrębną kategorię społeczną, 
która w niewielkim stopniu orientuje się w problemach życia zwykłych obywateli 
(tabela 4)�

tabela 4. opinie o politykach

Który z niżej wymienionych polityków wydaje się 
Panu/i taki jak Pan/i?
Leszek Miller 1%
Waldemar Pawlak 2%
Zbigniew Ziobro 3%
Janusz Korwin-Mikke 3%
Jarosław Kaczyński 4%
Janusz Palikot 4%
Donald Tusk 5%
Inny 7%
Trudno powiedzieć 29%
Żaden, politycy nie mają pojęcia o życiu 
zwykłych obywateli 41%

Źródło: opracowanie własne�

Przeświadczeniu znacznej części młodzieży o tym, że większość polityków nie 
ma pojęcia o życiu zwykłych obywateli towarzyszy poczucie marginalizacji� Wyraża 
się to w powszechności poglądu, iż partie polityczne w niewystarczającym stopniu 
reprezentują interesy ludzi młodych� Szczegółowe wyniki umieszczono w tabeli 5� 
Okazuje się, że tylko Ruch Palikota częściej niż rzadziej postrzegany jest jako 
ugrupowanie zorientowane na te interesy� Pozostałe formacje oceniane są bardziej 
surowo, osiągając średnie wyraźnie poniżej wartości środkowej na skali, gdzie „1” 
oznaczało opinię: „w ogóle nie reprezentuje”, a „5”: w pełni reprezentuje”� Polska 
młodzież jest również rozczarowana jakością debaty publicznej, która nie stanowi 
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forum dyskusji o jej problemach i interesach� Takiego zdania jest aż 81% badanych, 
a tylko 5% nie ma zastrzeżeń w tym względzie47�

tabela 5. opinie o reprezentowaniu interesów ludzi młodych przez 
poszczególne partie polityczne

W jakim stopniu partie reprezentują interesy ludzi młodych?
Średnia ze skali 1–5

PPP 1,99
PSL 2,07
SP 2,10
PiS 2,20
PJN 2,27
NP 2,46
SLD 2,60
PO 2,65
RP 3,33

Źródło: opracowanie własne�

Rozpoczynając wątek interesów młodych obywateli warto spróbować zdefinio‑
wać ich zakres� W badaniu poproszono respondentów o uszeregowanie według 
ważności tematów uznawanych za najbliższe młodemu pokoleniu Polaków� Wśród 
nich za najważniejsze uznano kwestie gospodarcze (w pytaniu zaproponowano ich 
następujące rozumienie: bezrobocie, zatrudnienie, płaca, podatki itp�)� W drugiej 
kolejności znalazły się sprawy społeczne (służba zdrowia, edukacja, transport, 
kultura itp�), a w trzeciej dopiero – światopoglądowe (relacje państwo – Kościół, 
aborcja, związki partnerskie, legalizacja narkotyków itp�)� Za najmniej istotne 
potraktowano kwestie polityczne (wizja państwa, finansowanie partii politycznych, 
polityka zagraniczna itp�) oraz historyczne (ocena przeszłości, polityka historyczna 
itp�)� Warto zauważyć, że studenci o wiele większą wagę przywiązują do zagadnień 
związanych z gospodarką i rynkiem pracy niż do pozostałych kwestii� Swoistą 

47 14% nie ma zdania w tej sprawie� Trzeba pamiętać, że opinie respondentów, chociaż niezwykle 
krytyczne, to nie zawsze dotyczą całości klasy politycznej, jak gdyby była ona niezróżnicowaną zbio‑
rowością� Świadczy o tym poziom akceptacji dla poszczególnych stwierdzeń opisujących rolę polityków 
we współczesnej demokracji� O ile 37% badanych uważa, że: „politycy słuchają społeczeństwa tylko 
po to, aby się mu przypodobać” i tylko 6%, iż słuchają, aby „podejmować lepsze decyzje”, to największa 
grupa (43%) jest przekonana, że „w rzeczywistości bywa różnie, to zależy od konkretnego polityka”�
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hierarchią ważności, oddającą również dystanse pomiędzy poszczególnymi kate‑
goriami, jest zestawienie średnich z rang (1–5) przypisywanych przez responden‑
tów (tabela 6)� Także na pytanie o charakterze otwartym (Co współcześnie jest 
najważniejszym problemem ludzi młodych?) zdecydowana większość odpowiedzi 
dotyczyła kwestii związanych z bezrobociem i rynkiem pracy)� Z analizy odpowie‑
dzi na inne pytanie wynika natomiast, że 93% młodych obywateli raczej źle lub 
bardzo źle ocenia sytuację młodych ludzi na rynku pracy48�

tabela 6. hierarchia ważności tematów bliskich młodemu pokoleniu 
polaków

Średnia
Kwestie gospodarcze 1,73
Kwestie społeczne 2,41
Kwestie światopoglądowe 2,47
Kwestie polityczne 3,72
Kwestie historyczne 4,39

Źródło: opracowanie własne�

Klasa polityczna w świadomości młodego pokolenia występuje przede wszyst‑
kim jako „winowajca” i „główny odpowiedzialny” za najważniejszy problem, który 
ogranicza szanse życiowe tej grupy społecznej, ale również jako podmiot, nie‑
zdolny do podjęcia działań naprawczych� To politycy są najczęściej wskazywani 
w roli ponoszących winę za wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi� 40% 
respondentów tak właśnie uważa� Kolejne 32% obarcza winą jakość systemu 
edukacji, za którą również pośrednio odpowiadają politycy� Jednocześnie więk‑
szość (62%) wyraża opinię, że żadna z istniejących partii politycznych nie ma 
skutecznego planu przeciwdziałania najbardziej dotkliwym skutkom kryzysu 
gospodarczego�

48 Mniej niż 1% diagnozuje ją jako bardzo dobrą, a 3% – raczej dobrą� 
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tabela 7. opinie o skuteczności partii politycznych w walce z kryzysem 
gospodarczym

Która z partii politycznych ma najlepszą 
receptę na kryzys gospodarczy?

PPP 1%
PSL 1%
SP 1%

PJN 2%
SLD 3%
NP 5%
RP 5%
PiS 8%
PO 12%

Inna 1%
Żadna 62%

Źródło: opracowanie własne�

z czym pOlitycy SObie nie pOradzili? próba 
pOdSumOwania

Z zaprezentowanych powyżej danych zebranych w unikatowym badaniu polskich 
studentów, ale również z dogłębnej obserwacji życia społeczno‑politycznego 
wyłaniają się wnioski podsumowujące dominujące postawy klasy politycznej 
wobec młodego pokolenia Polaków� Nie ulega wątpliwości, że ich charakter jest 
bardzo krytyczny� Politycy nie podjęli w sposób konstruktywny (którego skutkiem 
byłyby konkretne decyzje polityczne) tematu młodzieżowych problemów i intere‑
sów, szczególnie w dziedzinie najważniejszej – zapewnienia większego bezpieczeń‑
stwa ekonomicznego� Politycy nie traktują młodego pokolenia Polaków w sposób, 
który można by nazwać partnerskim� Młodzież nie jest dla władzy partnerem do 
dyskusji o jej problemach i interesach� Sytuacji w tym zakresie nie poprawia moż‑
liwość wykorzystania nowych mediów� Coraz bardziej powszechnemu używaniu 
mediów społecznościowych rzadko towarzyszy nowy styl komunikacji� Służą one 
często do udostępniania konwencjonalnych przekazów informacyjnych z działal‑
ności poszczególnych osób i – niestety – nie stanowią forum dialogu z młodym 
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pokoleniem na ważne dla niego tematy� Politycy wciąż zbyt często komunikują się 
językiem, który z jednej strony jest niezrozumiały, z drugiej natomiast – nieakcep‑
towany przez młodego obywatela� Językiem, który ujawnia, że walka polityczna ma 
większą wartość niż porozumienie wypracowywane poprzez dyskusję� Reprezen‑
tantom narodu trudno ukryć, że w czasach, kiedy polityka staje się karierą sukces 
osobisty urasta do miana głównego motywu działania49� Politycy – w końcu – są 
dla młodego człowieka skompromitowani i niewiarygodni, a dodatkowo niewiele 
robią, aby zmienić ten wizerunek wśród tych, których postawy decydować będą 
o przyszłości demokracji� Najważniejsza bowiem konstatacja dotyczy faktu, że – jak 
dotąd – nie sprostali obowiązkom, z którymi powinna wiązać się ich rola w społe‑
czeństwie� To spostrzeżenie może stanowić główne wyjaśnienie przyczyn większego 
dystansu młodych ludzi do świata polityki (zarówno jeśli chodzi o konwencjonalną 
partycypację, jak i pozainstytucjonalne formy wpływu na politykę)� Robert Dahl 
i Bruce Stinebrickner we Współczesnej analizie politycznej przywołują szereg barier 
osłabiających motywację do wywierania wpływu na rzeczywistość polityczną (m�in� 
nieatrakcyjność nagród płynących z zaangażowania czy brak poczucia skuteczno‑
ści), z których – na tle podjętej w tym artykule problematyki – jedna wydaje się 
niezwykle istotna� Mianowicie, ludzie są mniej skłonni do angażowania się w poli‑
tykę, jeśli „żadna osoba ani grupa nie zmobilizuje ich do tego”50� Wydaje się, że elita 
polityczna w żadnym momencie po 1989 roku nie podjęła trudu takiej mobilizacji, 
rzeczywistej, mierzalnej i odczuwalnej dla młodego człowieka: nie poprzez bezpo‑
średnie nakłanianie do działania, ale poprzez nieustanne dostarczanie argumentu 
legitymizacyjnego na rzecz bycia pełnoprawnym i współodpowiedzialnym Oby‑
watelem�

49 J�A� Schumpeter, op�cit�, s� 355–356�
50 R�A� Dahl, B� Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007, s� 170–171�
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young citizens and the crisis of political leadership in poland

the aRticle descRibes a number of barriers that determine the processes of shaping 
social and political attitudes of the younger generation in Poland� The author assumes that 
one of the most significant barriers is a distorted and dysfunctional communication in 
relationship between the authorities and young citizens� It is primarily a consequence of 
the decline (or insufficient level) of political elite’s credibility in the opinions of young 
people, shaping “uncivil” attitudes by politicians and – at last – marginalizing the problems 
and interests of young people in political and public discourse� Quoted results of empirical 
studies allow properly to prove thesis about the crisis of political leadership in Poland�
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1. przywództwO pOlityczne w ujęciu definicyjnym

liczni badacze, podejmujący próbę wyjaśnienia przywództwa politycznego, 
podzielają zdanie, iż w literaturze politologicznej pojawiło się wiele różnorodnych 
konstrukcji teoretycznych i hipotez odnoszących się do owego zjawiska, co rodzi 
coraz to nowe pytania i wątpliwości1� Zadaniem niniejszego artykułu nie jest jednak 
rozstrzygnięcie kwestii spornych oraz stworzenie kolejnej definicji czy zapropono‑
wanie nowej perspektywy oglądu poruszanej tematyki� Zastanowienie się nad 
pojęciem przywództwa politycznego służy jedynie jako wstęp do dalszych rozwa‑
żań� Celem pracy jest bowiem przedstawienie specyfiki przywództwa politycznego 
we współczesnych demokracjach latynoamerykańskich i scharakteryzowanie na 
tym tle postaci prezydenta Wenezueli z lat 1999–2013 – Hugo Cháveza�

Przywództwo polityczne rozumieć można jako wpływanie na zachowania 
innych ludzi w sferze polityki2� Przywołane twierdzenie, pomimo że dotyka istoty 
prezentowanego zjawiska, nie oddaje jego złożoności� Poznanie zagadnień teore‑
tycznych odnoszących się do przywództwa nie może więc ograniczyć się do 

1 Powołując się na polską literaturę przedmiotu, zdanie to w swych publikacjach podzielają 
między innymi: Andrzej Antoszewski, Urszula Jakubowska, Bohdan Kaczmarek, Krzysztof Zuba, 
Przemysław Żukiewicz oraz wielu innych� 

2 J� Iwanek, Przywództwo polityczne w systemie demokratycznym, [w:] Przywództwo polityczne. 
Teorie i rzeczywistość, red� L� Rubisz, K� Zuba, Toruń 2004, s� 110�

przywództwO pOlityczne we 
wSpółczeSnych demOkracjach  

ameryki łacińSkiej.  
hugO chávez – wenezuelSki przywódca na tle Specyfiki 

latynOamerykańSkiegO mOdelu przewOdzenia

Anna Ratke-Majewska 
(Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych,  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
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przytoczenia jego zwięzłej definicji� Analiza podjętej tematyki wymaga zwrócenia 
uwagi na liczne, prezentowane w literaturze przedmiotu, ujęcia i koncepcje�

Autorzy analiz teoretycznych przywództwa politycznego skupiają się przede 
wszystkim w swych rozważaniach na trzech zasadniczych kwestiach: relacjach 
przywództwa z  pojęciem władzy, jego celach i  zadaniach, a  także źródłach3� 
W zależności od przyjętych kryteriów, starają się tworzyć spójne klasyfikacje 
i modele teoretyczne omawianego zagadnienia� Badacze koncentrujący się na 
zależności przewodzenia oraz sprawowania władzy, zastanawiają się przede wszyst‑
kim nad tym, jakie cechy odróżniają te dwa zjawiska oraz w jaki sposób kształtują 
się wzajemne powiązania między nimi� Z kolei w teoretycznych ujęciach przywódz‑
twa, kładących nacisk na znaczenie jego celów oraz zadań, jakie pełni, stawiane są 
twierdzenia odnośnie rodzajów funkcji przywódczych oraz ich wyznaczników4� 

Niemniej jednak, dla potrzeb artykułu najistotniejsze wydaje się wnikliwe 
przeanalizowanie podejść akcentujących źródła przywództwa politycznego� Zwró‑
cenie uwagi na ten typ ujęć teoretycznych pozwala zauważyć, iż definicje budowane 
w oparciu o kryterium pochodzenia wzrastały w ramach kilku dominujących 
nurtów myślowych� Typologie powstałe w oparciu o pierwszy z nich rozpatrują 
przywództwo jako działania wynikające z osobowości jednostki, posiadającej 
wybitne zdolności, które czynią z niej przywódcę5� Koncepcje tej grupy odnoszą 
się do pojęcia charyzmy, rozumianej jako dający możliwość przewodzenia innym 
konglomerat ponadprzeciętnych i naturalnie wykształconych cech oraz umiejęt‑
ności6� Badacze uznający za źródło przywództwa interakcje rozumieją z kolei 
omawiane pojęcie przede wszystkim jako relację przywódcy i jego stronników� Ten 
punkt widzenia prezentuje James MacGregor Burns w pracy noszącej tytuł Leader-
ship7� Jerzy Józef Wiatr natomiast podkreśla w swej definicji zarówno znaczenie 
cech osobowościowych, jak i charakter relacyjny przywództwa� Jego zdaniem: 
„Przywódcą politycznym jest ten, kto w stopniu szczególnym jest zdolny skłonić 
swych zwolenników do dobrowolnego działania zgodnie z wolą przywódcy� Przy‑

3 Zob� U� Jakubowska, Czym jest przywództwo polityczne?, „Studia Politologiczne” 2001, nr 5, s� 33; 
K� Zuba, Przywództwo w teorii nauk politycznych, [w:] Przywództwo…, op�cit�, s� 11�

4 U� Jakubowska, op�cit�, s� 34–45; W� Szostak, Przywództwo polityczne a „wodzostwo”, [w:] Studia 
nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red� A� Kasińska‑Metryka, Toruń 
2011, s� 21–38; K� Zuba, op�cit�, s� 11–14, 25–28�

5 K� Pałecki, Wokół przywództwa politycznego – ramy dyskursu, [w:] Studia…, s� 12; K� Zuba, 
op�cit�, s� 11, 14–17�

6 U� Jakubowska, op�cit�, s� 45�
7 J� MacGregor Burns, Władza przywódcza, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z za-

kresu socjologii polityki, red� J� Szczupaczyński, Warszawa 1995, s� 265–269�
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wództwo jest więc relacją między tymi, którzy przewodzą, a tymi, którzy za nimi 
podążają – między przywódcami i zwolennikami� […] Przywódca może sprawować 
władzę, ale o tym, że jest przywódcą decyduje nie sprawowana przez niego władza, 
lecz dobrowolne poparcie udzielane mu przez zwolenników”8� 

Omówione podejścia nie są jedynymi istniejącymi w ramach rozważań nad 
zjawiskiem przywództwa� Badania prowadzone są ponadto w obrębie nurtów: 
instytucjonalnego i sytuacyjnego� Instytucjonalizację uważać można za ujmowanie 
pewnych form organizacyjnych oraz zachowań i norm społecznych w struktury 
cechujące się utrwalonymi schematami� Zwolennicy podejścia instytucjonalnego 
przewodzenie polityczne rozumieją więc jako zespół zrutynizowanych działań, 
w ramach których nastąpił podział ról i kompetencji9� Nurt sytuacyjny zakłada 
natomiast, że przywództwo jest wynikiem istotnej zmiany otoczenia, zachodzących 
procesów i wydarzeń (społecznych, ekonomicznych czy militarnych), generujących 
warunki dla wyłonienia się przywódcy� Procesy przywódcze są w związku z tym 
ściśle związane z określoną konfiguracją faktów10� Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na rozważania Aarona Wildavsky’ego i Davida M� Rosena, prezentujących 
uznawane za bliskie sytuacyjnym modele przywództwa� Badacze ci stoją bowiem 
na stanowisku, iż kształt reżimu politycznego, a także występującego w jego ramach 
zjawiska przywództwa, warunkuje kultura polityczna� Aaron Wildavsky wyróżnia 
w swej koncepcji cztery typy przewodzenia� Jego zdaniem, każdy z nich wykształca 
się w ramach innych uwarunkowań kulturowych� Przywództwo despotyczne 
właściwe jest dla kultur fatalistycznych, charyzmatyczne dla egalitarnych, pozycyjne 
dla hierarchicznych, z kolei przewodzenie typu „meteoryt” charakteryzuje reżimy 
rynkowe� Również David M� Rosen, biorąc pod uwagę determinanty kulturowe, 
w swej klasyfikacji rozróżnia cztery typy przywództwa: egalitarny, semiegalitarny, 
hierarchiczny i stratyfikacyjny� Prezentuje jednakże pogląd, iż trzy pierwsze systemy 
właściwe są dla społeczeństw prymitywnych, wspólnot współczesnych dotyczy 
natomiast ostatni z wyróżnionych11�

8 J�J� Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008, s� 23�
9 S� Filipowicz, O demokracji, Warszawa 1992, s� 214; K� Zuba, op�cit�, s� 23–25�
10 Zob� U� Jakubowska, Przywództwo polityczne, [w:] Podstawy psychologii politycznej, red� K� Skar‑

żyńska, Poznań 2002, s� 91; K� Zuba, op�cit�, s� 21�
11 D� Rosen, Leadership in World Cultures, [w:] Leadership: Multidisciplinary Perspectives, red� 

B� Kellerman, Englewood Cliffs 1984, s� 39–62; A� Wildavsky, A Cultural Theory of Leadership, [w:] 
Leadership and Politics: New Perspectives and Political Science, red� B�D� Johnes, Kansas 1989, 87–113; 
K� Zuba, op�cit�, s� 21–22�
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Do przedstawienia specyfiki przywództwa politycznego w Ameryce Łacińskiej 
oraz zastanowienia się nad postacią prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza najbar‑
dziej użyteczne wydaje się przyjęcie wytycznych nurtu sytuacyjnego, a  także 
poglądów Wildavsky’ego i Rosena� Założenie, iż na procesy przewodzenia politycz‑
nego mają wpływ czynniki, takie jak tradycja oraz kultura polityczna, pozwala 
rozpatrywać prezentowane zjawisko z perspektywy określonego kręgu kulturo‑
wego12� Z kolei scharakteryzowanie modelu przywództwa latynoamerykańskiego 
umożliwia skupienie się na jednym przykładzie lidera, po to, aby przeanalizować 
jego działania przez pryzmat stworzonego uprzednio schematu� Zbadanie decyzji 
wybranego przywódcy daje więc możliwość sprawdzenia na jednostkowym przy‑
padku, po pierwsze tego, w  jakim stopniu kultura regionu wpływa na formę 
przewodzenia, po drugie, jakiego typu lider wyłonić się może w związku z kon‑
kretnym splotem wydarzeń� Określenie teoretycznych podstaw służy ponadto 
odpowiedzi na pytanie, czy Chávez, przywódca uważany za jednego z najbardziej 
kontrowersyjnych i na swój sposób „wyjątkowych” liderów latynoamerykańskich13, 
rzeczywiście takim był – czy wręcz przeciwnie – całkowicie wpisywał się w model 
przywództwa i tradycje Ameryki Łacińskiej, przez co daleko mu było do wyjątko‑
wości, a jego działania przy uwzględnieniu czynników kulturowych nie powinny 
zaskakiwać?

2. demOkracja a przywództwO  
w ameryce łacińSkiej

Istotnym wstępem do analizy kulturowych uwarunkowań latynoamerykańskiego 
przywództwa wydaje się być kwestia wpływu jakości demokracji współczesnych 
państw Ameryki Łacińskiej na sposób przewodzenia politycznego� Czy kondycja 
demokracji determinuje typ przywództwa w większym stopniu niż kultura i tra‑

12 Zob� A� Antoszewski, Przywództwo polityczne, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, 
red� B� Szmulik, M� Żmigrodzki, Lublin 2006, s� 497–513; A� Chodubski, Cywilizacyjne formy przy-
wództwa, [w:] Przywództwo…, op�cit�, s� 95�

13 Opinie na temat kontrowersyjnego charakteru przywództwa Cháveza pojawiają się zarówno 
w mediach, jak i publikacjach naukowych, spośród których wymienić można takie pozycje, jak: 
Democracy for the Poor: Is Hugo Chávez’s Venezuala a Democracy? autorstwa Katherine Graham, 
Hugo Chávez Alberta Barrery Tyszki i Cristiny Marcano, In the Shadow of the Liberator: Hugo Chávez 
and the Transformation of Venezuela oraz Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution Richarda Gotta, 
The Controversial Presidency of Hugo Chávez Frías Carly M� Cinquegrany, a także: The Revolutionary 
Has No Clothes: Hugo Chávez’s Bolivarian Farce A�C� Clarka�
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dycja, przez co nie można mówić o jednym uniwersalnym modelu przewodzenia 
politycznego w latynoamerykańskich krajach demokratycznych? Czy zasadne jest 
chociażby zastanawianie się nad stworzeniem charakterystycznego dla omawia‑
nego regionu schematu przywództwa, co stanowi jeden z celów niniejszych roz‑
ważań?

Prawdą jest, że poszczególne kraje Ameryki Łacińskiej różnią się pod względem 
sprawności funkcjonowania demokracji� Demokratyzacja w Latynoameryce roz‑
poczęła się w latach 70� XX w� Miała ona wtedy znacznie ograniczony zasięg – 
w 1976 r� zasad demokratycznych (często w ograniczonym stopniu) przestrzegały 
jedynie Kolumbia, Kostaryka, Meksyk i Wenezuela� W pozostałych państwach 
stopniowe zmiany ustrojowe zachodziły w kolejnych latach� Po 1989 r� cały region 
latynoamerykański (poza Kubą) znalazł się na drodze przemian w duchu demo‑
kracji parlamentarnej14� Przejście od rządów dyktatorskich do demokratycznych 
nie odbyło się w większości krajów Ameryki Łacińskiej bez przeszkód� W wielu 
z nich wartości liberalizmu z trudnością przenikały do praktyki politycznej (lub 
w dużej mierze nie zdołały jeszcze do niej przeniknąć)� Pomimo iż demokratyczne 
zasady ustrojowe istnieją w tych państwach, nie stanowią one trwałej części sys‑
temu, dlatego demokracje te nazywa się nieskonsolidowanymi, ograniczonymi czy 
też niepełnymi� Do grupy demokracji pełnych funkcjonujących w rejonie Latyno‑
ameryki zalicza się obecnie jedynie Chile, Kostarykę oraz Urugwaj15�

Jeżeli przyjmie się założenie, że sprawny system demokratyczny narzuca przy‑
wódcy politycznemu demokratyczny styl kierowania16, należałoby stwierdzić, że 
schemat przywództwa w demokracjach liberalnych (pełnych) w Ameryce Łaciń‑
skiej różnić się będzie od sposobu przewodzenia w latynoamerykańskich demo‑
kracjach nieskonsolidowanych� Postawienie powyższej tezy nie wyklucza jednakże 
tego, że model przywództwa politycznego w Latynoameryce budowany być może 
w oparciu o zupełnie inne przesłanki niż sprawność funkcjonowania systemu 
demokratycznego, a mianowicie o determinanty kulturowe� Można bowiem zało‑
żyć, że bez względu na jakość demokracji, przywództwo latynoamerykańskie 
nacechowane jest kulturą i tradycją polityczną wspólną dla wszystkich państw 

14 W� Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, War‑
szawa 2000, s� 362�

15 J�K� Kaczyńska, Przywództwo polityczne w demokracjach latynoamerykańskich, [w:] Model 
przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red� A�K� Piasecki, Kraków 2006, s� 374; 
S� Mainwaring, T�R� Scully, América Latina: Ocho lecciones para la gobernabilidad, „Agora Interna‑
cional” 2008, nr 7, s� 37–46�

16 Zob� U� Jakubowska, op�cit�, s� 35�
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Ameryki Łacińskiej� Zjawisko przewodzenia powstaje bowiem w konkretnym 
kontekście historyczno‑społecznym i nie może być rozpatrywane w oderwaniu od 
niego� Określone wzory i wyobrażenia konstytuują mentalność społeczeństw, 
a tradycja, chociażby była różnie podtrzymywana i niejednolicie pielęgnowana 
w poszczególnych państwach, nie znika całkowicie� W związku z tym, można 
zbudować jeden uniwersalny schemat przywództwa właściwy dla współczesnych 
krajów demokratycznych Ameryki Łacińskiej, o ile oprze się go na uwarunkowa‑
niach kulturowych, wspólnych dla całego kontynentu�

2. kulturOwe uwarunkOwania przywództwa 
pOlitycznegO wSpółczeSnych pańStw 

demOkratycznych latynOameryki

Dla zrozumienia fenomenu latynoamerykańskiego przywództwa niezbędne jest 
poznanie czynników, które w znacznym stopniu wpływają na jego kształt� Zakła‑
dając, że przewodzenia politycznego w krajach Ameryki Łacińskiej nie można 
rozpatrywać w oderwaniu od kultury i tradycji regionu, należy skupić uwagę na 
uwarunkowaniach mających swe korzenie w historii kontynentu oraz wartościach, 
ideach i wzorcach zachowań obowiązujących w społeczeństwach na nim żyjących� 
Sformułowanych w ten sposób wyznaczników przywództwa o charakterze kultu‑
rowym można by wyodrębnić wiele, jednakże, w celu przejrzystego omówienia 
problemu, w niniejszym artykule zostały wyróżnione ich trzy rodzaje, takie jak: 
postawy społeczne, tradycje rewolucyjne oraz zjawisko caudillismo17�

Do pierwszej znaczącej grupy uwarunkowań zaliczyć należy silnie zakorzenione 
w społeczeństwie postawy, determinujące postrzeganie relacji społecznych w kate‑
goriach podporządkowania i dominacji� Jednym ze źródeł owych postaw może być 
kolonialna przeszłość kontynentu, mająca wpływ na ukształtowanie w latynoame‑
rykańskich społecznościach poczucia zależności oraz uległości w stosunku do 
władzy, Kościoła, arystokracji czy właścicieli ziemskich18� Z drugiej strony, za 
równie istotną przyczynę istnienia relacji opartych na podporządkowaniu i domi‑
nacji uznać można prężnie funkcjonującą w kulturze tradycję machismo (maczy‑
zmu)� Machismo to kult męskości przejawiający się we wszystkich aspektach życia 
społecznego� Latynoamerykański mężczyzna powinien dominować, mieć autory‑

17 Por� P� Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s� 245–249�
18 J�K� Kaczyńska, op�cit�, s� 373� 
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tet, zwyciężać, umieć podejmować decyzje oraz być zdolnym do skłonienia innych 
do uległości� Prawdziwego macho cechuje pewność siebie, duma, a także pragnie‑
nie władzy i przywilejów� Maczyzm to duży problem społeczny – stanowi bowiem 
przyczynę marginalizacji kobiet w społeczności, powszechnej przemocy domowej 
oraz wielu innych przestępstw popełnianych (często niemal bezkarnie) na kobie‑
tach� Jednocześnie bardzo silnie oddziałuje on na kreowanie obrazu latynoamery‑
kańskiego lidera� Uważa się, iż przywódca powinien być nieugiętym macho, który 
w zdecydowany sposób dąży do realizacji swych interesów� Jednostki wpisujące się 
w ten wizerunek mają więc o wiele większe szanse na zdobycie poparcia19�

Drugi istotny czynnik wpływający na charakter przywództwa stanowią tradycje 
rewolucyjne państw regionu� Pamięć o wojnach niepodległościowych w społecz‑
nościach Ameryki Łacińskiej jest wciąż żywa� Bohaterom walk o wyzwolenie 
oddaje się cześć, a ich postawa uważana jest za wzór godny naśladowania� Owa 
gloryfikacja rewolucyjnej przeszłości, stanowiącej element pamięci zbiorowej, 
niesie za sobą liczne konsekwencje zarówno dla konstytuowania latynoamerykań‑
skiej tożsamości, jak i pojmowania zjawiska przywództwa� Wśród nich wymienić 
należy głębokie poczucie przynależności społeczeństw poszczególnych krajów do 
wspólnoty latynoamerykańskiej, którą łączy jedna burzliwa historia oraz ogromny 
szacunek dla symboli narodowych20� Innym z kolei rezultatem kultywowania 
omawianych tradycji są oczekiwania w stosunku do lidera, jego pożądany wizeru‑
nek oraz wymagana postawa wobec określonych spraw� Z jednej strony określonego 
typu przywódcy spodziewa się społeczeństwo, z drugiej – sam lider stara się 
odzwierciedlać pewne cechy i wyobrażenia� Istotnym w związku z tym skutkiem 
upamiętniania przeszłości rewolucyjnej jest utożsamienie się przywódców z ideami 
wyznawanymi przez historycznych Wyzwolicieli (Libertadores) oraz postrzeganie 
procesu przywództwa przez pryzmat ich poglądów� Największe rozmiary osiągnął 
kult Simóna Bolívara, bohatera czczonego w licznych państwach południowoame‑
rykańskich� Prócz niego upamiętniani są też inni Wyzwoliciele, w szczególności: 
Francisco de Miranda, Bernardo O’Higgins Riquelme, José Francisco de San 

19 S�L� Macek, H�J� Wiarda, Democratization and Political Terrorism in Latin America, [w:] Demo-
cratic Development & Political Terrorism. The Global Perspective, red� W�J� Crotty, Boston 2005, s� 458; 
F� Merrell, Complementing Latin American Borders, West Lafayette 2004, s� 58–61; E�A� Nida, Machismo 
and Hembrismo, [w:] idem, Understanding Latin Americans: With special reference to religious values 
and movements, South Pasadena 1974, s� 56–81; P� Żukiewicz, op�cit�, s� 246�

20 J� Perlin, A� Oberda, Polityka zagraniczna Wenezueli, [w:] Polityka zagraniczna państw Ameryki 
Łacińskiej, red� M�F� Gawrycki, Warszawa 2006, s� 168; P� Żukiewicz, op�cit�, s� 248�
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Martín czy Antonio José de Sucre21� Na kształt przywództwa silnie wpłynęła rów‑
nież postać Ernesta Che Guevary, który w świadomości latynoamerykańskiej 
zaszczepił ideał guerrillero (partyzanta)� Celem guerrillero było wyzwolenie naro‑
dów oraz zaszczepienie w nich nowych wartości� Aby osiągnąć postawione przez 
siebie cele, musiał być człowiekiem o nienagannej postawie, wstrzemięźliwym, 
zdyscyplinowanym, posiadającym szczególną umiejętność opracowywania strate‑
gii i wykorzystywania swych zdolności w walce� Guerrillero to reformator społeczny 
występujący przeciw prześladowaniom, hańbie i nędzy ludności� W społeczeń‑
stwach latynoamerykańskich, charakteryzujących się wyraźnie zakreślonym 
podziałem na ludzi biednych i bogatych, stworzony przez Che Guevarę ideał lidera 
wciąż spotyka się z dużym poparciem ludności oraz znajduje swe odzwierciedlenie 
w podejmowanych działaniach politycznych22� 

Podtrzymywanie tradycji rewolucyjnych ukształtowało nie tylko postać lidera 
– człowieka pełnego siły, wiary i determinacji� Wpłynęło również na sposób przej‑
mowania przez niego władzy� Od XIX w�, aż po drugą połowę XX w�, w pełni 
pokojowy, demokratyczny sposób obejmowania najwyższych urzędów państwo‑
wych był zjawiskiem stosunkowo rzadkim� Amerykę Łacińską nękały zamachy 
stanu, rządy junt wojskowych i niepopularne decyzje autokratycznych władz� 
Przykładami takiego stanu rzeczy mogą być: pucz Augusto Pinocheta w Chile czy 
liczne zamachy stanu w Boliwii� Dopiero u progu XXI w� niedemokratyczne formy 
obejmowania władzy w Ameryce Południowej stały się zjawiskiem niemal incy‑
dentalnym23� 

Trzecim, silnie warunkującym charakter przywództwa latynoamerykańskiego, 
czynnikiem jest wywodząca się z XIX w� tradycja caudillismo24� Termin caudillo 
rozumieć można jako określenie na przywódcę politycznego (będącego najczęściej 
również dowódcą wojskowym), który był w stanie zdobyć rzesze zwolenników 
i utrzymać się u steru władzy wskutek ustanowienia rozległej sieci powiązań 
z różnymi grupami w społeczeństwie� Ów rozbudowany system zależności caudillo 

21 Zob� R� Harvey, Los libertadores: La lucha por la Independencia de América Latina, 1810–1830, 
Barcelona 2010�

22 M�F� Gawrycki, Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004, s� 144–146; E� Che Guevara, 
Escritos y discursos, t� 1, La Habana 1972, s� 193–197; P� McLaren, El Che Guevara, Paulo Freire y la 
pedagogía de la revolución, México 2001; P� Żukiewicz, op�cit�, s� 248�

23 P� Łaciński, Polityka zagraniczna państw andyjskich, [w:] Polityka…, s� 207–219; P� Żukiewicz, 
op�cit�, s� 248–249�

24 K� Cholewińska, Tradycja caudillismo w historii i współczesności Ameryki Łacińskiej, [w:] Laty-
noameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, red� 
P� Łaciński, Warszawa 2011, s� 119–125; J�K� Kaczyńska, op�cit�, s� 373–374�
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tworzył dzięki potędze swej charyzmy, pozwalającej mu przekonać społeczność, że 
jest w stanie odpowiedzieć na jej potrzeby i rozwiązać wszelkie nękające ją pro‑
blemy� W  wielu przypadkach caudillos, prócz charyzmatycznej osobowości, 
posiadali także zdolności strategiczne, pozwalające im na długoletnie sprawowanie 
rządów (czyli prowadzenie polityki contuinismo) oraz skupienie władzy w jednym 
ręku� Za Alcidesem Arguedasem wyróżnić można dwa typy caudillos: „barbarzyń‑
skich” (los caudillos bárbaros) i „ukształtowanych” (los caudillos letrados)� Pierwszy 
typ wywodził się z czasów walk o niepodległość� Przywódcy barbarzyńscy nie 
tworzyli ram instytucjonalnych swego przywództwa oraz nie formułowali spójnej 
ideologii� Z kolei era caudillos letrados rozpoczęła się wtedy, gdy sytuacja latyno‑
amerykańskich państw stała się względnie stabilna (co można datować na koniec 
XIX i początek XX w�)� Ten typ przywódców cechowała chęć instytucjonalizacji 
swej pozycji, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania dla siebie szerokich 
uprawnień� Wśród caudillos ukształtowanych, w myśl definicji Arguedasa, wymie‑
nić można takich przywódców, jak: Juan Domingo Perón Sosa czy Fidel Alejandro 
Castro Ruz� Należy jednak dodać, że w literaturze przedmiotu występuje wiele 
innych podziałów caudillismo, które od wyżej wspomnianego różnią się zasadniczo� 
W zależności od pojmowania fenomenu tego zjawiska, autorzy przytaczają także 
odmienne poglądy na temat końca epoki caudillos� Jedni są zdania, że postępująca 
demokratyzacja Latynoameryki definitywnie wyklucza możliwość istnienia tego 
typu przywódców� Inni z kolei uważają, że tendencją polityczną, wyłaniającą się na 
przełomie XX i XXI w�, jest neocaudillismo, czyli caudillismo w nowej odsłonie, 
funkcjonujące w ramach zasad demokratycznych� Bez względu jednak na zajmo‑
wane stanowisko, patrząc przez pryzmat uwarunkowań kulturowych, należy 
przyznać, że tradycja caudillismo ma wpływ na kształt przywództwa politycznego 
w Ameryce Łacinskiej� Cechy latynoamerykańskiego przywódcy oraz sposób 
sprawowania przez niego władzy stały się integralną częścią świadomości społecz‑
nej i stanowią nieodłączny element kultury politycznej regionu25� Można w związku 
z tym stwierdzić za Katarzyną Cholewińską, że „caudillismo w istotny sposób 
wpływało i ciągle wpływa na politykę krajów Ameryki Łacińskiej, zarówno w sfe‑
rze wewnętrznej, jak i zewnętrznej”26�

25 K� Cholewińska, op�cit�, s� 119–146; D� Close, Latin American Politics: An Introduction, Toronto 
2010, s� 77–87; W�Q� Morales, A Brief History of Bolivia, New York 2003, s� 57–58; V� Peralta Ruíz, 
M� Irurozqui Victoriano, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 
1825–1880, Madrid 2000, s� 13–14; P� Żukiewicz, op�cit�, s� 246–247�

26 K� Cholewińska, op�cit�, s� 119�
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W ujęciu ogólnego schematu latynoamerykańskiego przywództwa politycznego, 
który możliwy jest do zakreślenia na bazie przedstawionych powyżej uwarunkowań 
kulturowych, rozpatrywać można jednostkowe przypadki przewodzenia w poszcze‑
gólnych państwach regionu� Założenie jednakże, że działania poszczególnych 
przywódców, z uwagi na jedność kręgu kulturowego, w pełni wpisywać się będą 
w wytyczony determinantami model, wydaje się zbyt daleko posunięte� Na bazie 
zakorzenionych w społeczeństwie wzorców rodzić się mogą unikalne wizje spra‑
wowania przywództwa, z uwagi przede wszystkim na to, że okoliczności funkcjo‑
nowania liderów Latynoameryki nie są identyczne� Każde z państw może mieć inne 
cele polityczne i warunki rozwoju, różne mogą być także potrzeby społeczeństwa 
w nim żyjącego� Jednym ze współczesnych przywódców latynoamerykańskich był 
Hugo Rafael Chávez Frías, postać zaskakująca, której decyzje wzbudzały silne 
emocje� Jednakże, czy jego styl przewodzenia był w istocie tak osobliwy, czy jedynie 
warunkowany kulturą i tradycją?

4. hugO chávez – przywódca typOwy  
czy wyjątkOwy?

6 grudnia 1998 r� w wyborach prezydenckich w Wenezueli zwyciężył Hugo Rafael 
Chávez Frías� Stanowisko zdobył dzięki poparciu obywateli, zmęczonych domina‑
cją w życiu politycznym dwóch rządzących na przemian partii (socjaldemokra‑
tycznej Acción Democrática – AD i chrześcijańsko‑demokratycznej Comité de 
Organización Política Electoral Independiente – COPEI), niezadowolonych z opie‑
szałości elit w obliczu pogłębiającej się zapaści gospodarczej i społecznej oraz 
zniechęconych brakiem niezbędnych reform27� Wenezuelski kryzys stał się więc 
główną przyczyną wyłonienia nowego typu przywódcy państwa – lidera, który nie 
będzie szedł na ustępstwa z przedstawicielami panującego przez lata systemu 
rządów dwóch ugrupowań i podejmie skuteczne działania na rzecz polepszenia 
warunków życia w kraju� Warto dodać, że przypadek Wenezueli nie należy do 
odosobnionych na latynoamerykańskiej scenie politycznej� Brak stabilizacji w sfe‑
rze władzy i gospodarki, utrzymujący się w regionie od lat 70� do 90� XX w�, sprawił, 

27 A� Fijałkowska, M�F� Gawrycki, Wenezuela w procesie (r)ewolucyjnych przemian, Warszawa 2010, 
s� 16–18; J� Perlin, A� Oberda, op�cit�, s� 177–178; A� Ratke‑Majewska, Przemiany edukacyjne w Wene-
zueli w latach prezydentury Hugo Cháveza – szansa, stagnacja czy zagrożenie?, „Kultura i Edukacja” 
2012, nr 4 (90), s� 128–129; R� Sajna, Berlusconi, Putin, Chávez – trzy modele przywództwa telewizyj-
nego, [w:] Model…, s� 324�
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że ludność Ameryki Łacińskiej stała się otwarcie niechętna polityce� Niesmak 
wobec politycznej rzeczywistości wywołał w społecznościach na przełomie XX 
i XXI w� dwojaką reakcję – albo zachęcał do wyłonienia liderów cechujących się 
doświadczeniem w rządzeniu (byłych prezydentów), albo skłaniał ku powierzeniu 
władzy nowicjuszom, niezwiązanym z żadną rządzącą w kraju frakcją� Polityczni 
debiutanci dawali przede wszystkim nadzieję na zastosowanie w państwie nowych, 
nieznanych jeszcze rozwiązań i demokratyzację życia publicznego� Jednakże 
paradoksalnie, występując przeciw skostniałym układom politycznym oraz rzą‑
dzącym uprzednio caudillos, ostatecznie sięgali po niepopularne w społeczeństwie 
instrumenty charakterystyczne dla wcześniejszych władz28�

W ujęciu powyższych rozważań nad wyłanianiem przywódców w Ameryce 
Łacińskiej ostatnich dwóch dekad, Prezydent Wenezueli, przełamujący monopol 
partii AD i COPEI, jawił się jako polityczny nowicjusz, który postanowił ukształ‑
tować politykę wewnętrzną i zewnętrzną kraju z jednej strony odrzucając porządek 
ustalony przez swych poprzedników, z drugiej czerpiąc z bogatej tradycji politycz‑
nej regionu� Chávez zaproponował ludności sposób sprawowania rządów zgodny 
w dużej mierze z jej pragnieniami, skupiając się na znanych w społeczeństwie 
wzorcach mających swe źródło w historii, pojmowaniu relacji społecznych oraz 
postrzeganiu zjawiska władzy�

Jedną z najbardziej znamiennych cech przywództwa Cháveza było bezpośrednie 
odwoływanie się do rewolucyjnej przeszłości państwa oraz dorobku pierwszych 
caudillos� Już od momentu objęcia urzędu, prezydent zdradzał swą fascynację 
dokonaniami historycznych Wyzwolicieli Ameryki Południowej� Inspiracji ideolo‑
gicznej dostarczyli mu: Simón Bolívar, jeden z największych bohaterów walk 
o niepodległość na kontynencie latynoamerykańskim, Ezequiel Zamora, polityk 
oraz żołnierz zasłużony w wenezuelskiej wojnie domowej z lat 1859–1863 (Guerra 
Federal), nawołujący do gruntownej reformy rolnej i nadania ziemi chłopom, 
a także Simón Rodríguez, nauczyciel i filozof, który forsował pogląd, iż system 
edukacyjny dostosować należy do potrzeb nowo powstałych państw Latynoame‑
ryki29� Kult tych trzech postaci, caudillos bárbaros, stał się dla Prezydenta Wenezu‑
eli natchnieniem do rozwiązania kryzysu� Głoszone przez nich poglądy uznawał 
przede wszystkim za wezwanie do podjęcia działań i zachętę do walki o lepszą 
przyszłość� Z tej właśnie przyczyny Chávez w swej retoryce przytaczał poglądy 

28 K� Cholewińska, op�cit�, s� 138–140�
29 A� Fijałkowska, M�F� Gawrycki, op�cit�, s� 20–21; M� Harnecker, Venezuela: una revolución sui 

géneris, Barcelona 2004, s� 32–33; A� Ratke‑Majewska, op�cit�, s� 139�
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Wyzwolicieli, podkreślając tym samym, iż proponowane przez niego zmiany 
znajdują historyczne uzasadnienie� Dla przykładu, powoływał się na słowa Simóna 
Bolívara: „Odnówmy ideę narodu, który nie tylko chce być wolny, ale i pełen cnót” 
(Renovemos la idea de un pueblo que no sólo quería ser libre, sino virtuoso)30� Za 
Simónem Rodríguezem powtarzał natomiast: „Ameryka hiszpańska jest orygi‑
nalna, oryginalne muszą być jej instytucje i rząd oraz środki ustanawiające jedno 
i drugie� Albo je tworzymy, albo błądzimy” (La América española es original, origi-
nales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno 
y otro. O inventamos, o erramos31)�

Na podstawie twierdzeń głoszonych przez wenezuelskich bohaterów Chávez 
zaczął budować zręby „ideologii boliwariańskiej”, światopoglądu, na którym opie‑
rać się miały przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne kraju� Dążenie do 
dokonania gruntownych reform w myśl nowych idei stało się z kolei podstawą 
założeń „rewolucji boliwariańskiej”, prowadzącej według zamierzeń do poprawy 
jakości życia całego społeczeństwa� Zapowiadana przez Cháveza rewolucja składać 
się miała z czterech etapów: rewolucji antyimperialistycznej, rewolucji burżu‑
azyjno‑demokratycznej, kontrrewolucji neoliberalnej i budowy społeczeństwa 
socjalistycznego XXI w� Złożone poglądy Prezydenta Wenezueli mogłyby być 
przedmiotem odrębnej rozprawy, jednak w tym miejscu warto zauważyć, że nazwa‑
nie programu (nawet daleko idących) reform „rewolucją” to zabieg niezwykle 
istotny dla zwiększenia liczby zwolenników Cháveza wśród wenezuelskiej ludności, 
przede wszystkim z uwagi na symbolikę użytego słowa� Termin ten nawiązywał po 
pierwsze do chlubnej historii kraju, po drugie dawał nadzieję, że po latach zapaści 
polityczno‑gospodarczej zmiany zostaną przeprowadzone w szybkim tempie32�

Przywoływanie rewolucyjnej przeszłości państwa widoczne było nie tylko 
w propagowanym przez Cháveza światopoglądzie� Nazwiska wielkich bohaterów 
narodu zagościły w licznych nazwach, dokumentach i określeniach� Wspomniane 
już terminy, takie jak „ideologia boliwariańska” oraz „rewolucja boliwariańska” nie 
wyczerpują długiej listy nasyconych ideowo pojęć� Ustawa zasadnicza z 1999 r� 
wprowadziła zmianę oficjalnej nazwy państwa, które od tego momentu zaczęło być 
określane mianem „Boliwariańskiej Republiki Wenezueli”� Do nowej ideologii 
nawiązywała nie tylko konstytucja, ale i inne akty prawne (dla przykładu ustawa 

30 Grandes Pensamientos De Nuestro Libertador Simón Bolívar, http://www�catedraideologiaboli‑
variana�net/J1522ES/index�php?option=com_content&view=article&id=120:pensamientos&catid=
77:la‑vida‑del‑libertador, odczyt z dn� 10�11�2012�

31 S� Rodríguez, Obras completas, Caracas 1975, s� 343�
32 K� Cholewińska, op�cit�, s� 144; A� Fijałkowska, M�F� Gawrycki, op�cit�, s� 19–22�
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organiczna o edukacji)� Odniesienia do forsowanych przez prezydenta poglądów 
pojawiały się w tych dokumentach pod postacią następujących haseł: „doktryna 
naszego Wyzwoliciela Simóna Bolívara”, „doktryna Simóna Rodrígueza”, „zasady 
boliwariańskie” czy „wenezuelskość”33� Owe terminy nie zostały w żadnej z ustaw 
zdefiniowane, co wzbudziło szereg podejrzeń, iż będą one interpretowane przez 
władzę z dużą dozą dowolności� Co więcej, założenia nowej ideologii zaczęły być 
krzewione już wśród najmłodszych członków społeczeństwa� Edukacja na wszyst‑
kich szczeblach stała się „boliwariańska” i zaczęła być traktowana przede wszystkim 
jak proces polityczny, wpajający wierność i posłuszeństwo dla władzy, budzący 
uczucia patriotyczne, a także przekonanie o konieczności służenia krajowi przez 
całe życie� W szkołach uczono opisanych w konstytucji „zasad boliwariańskich”, 
wpajano szacunek do symboli państwowych oraz podkreślano wagę tożsamości 
narodowej i pamięci historycznej34�

Sentyment za caudillismo oraz wpływ wzorca kulturowego maczyzmu zauważyć 
można w większości decyzji i działań prezydenta� Nawiązanie do tradycji autory‑
tarnych oraz przekonanie o dominującej pozycji władzy w państwie widoczne było 
już w ujęciu chociażby wspomnianych powyżej założeń edukacji „boliwariańskiej”, 
mającej na celu uformowania świadomości społeczeństwa i opierającej się na 
przekonaniu, że rządzący może dysponować podwładnymi również w zakresie ich 
świadomości� Chávez od momentu dojścia do władzy dążył do zdobycia bez‑
względnie dominującej pozycji w  państwie, uzyskania kontroli nad każdym 
aspektem jego funkcjonowania, rozszerzenia swych kompetencji i możliwości 
ingerowania w życie obywateli� Konstytucja Boliwariańskiej Republiki Wenezueli 
wydłużyła kadencję prezydenta i rozszerzyła jego uprawnienia� Umocniony status 
pozwolił mu na sukcesywne budowanie rozległej sieci powiązań z różnymi grupami 
interesu� Swymi deklaracjami zapewnił sobie przede wszystkim poparcie najuboż‑
szych (i najliczniejszych) warstw ludności� Wprowadził także gwarancje prawne 
i  liczne udogodnienia dla wenezuelskiej społeczności indiańskiej� Co więcej, 
poprzez wykorzystanie swych wpływów przywódca zdołał osłabić znaczną część 
organizacji politycznych oraz umieścić na stanowiskach państwowych ludzi opo‑
wiadających się za nim i wyrażających zgodę na planowane reformy35�

33 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, http://www�tsj�gov�ve/legislacion/con‑
stitucion1999�htm, odczyt z dn� 10�11�2012; Ley Orgánica de Educación, http://www�me�gob�ve/ley_or‑
ganica�pdf, odczyt z dn� 10�11�2012; A� Ratke‑Majewska, op�cit�, s� 140�

34 F� Losego, Adelante con Bolívar, http://unesdoc�unesco�org/images/0012/001227/122747s�
pdf#122750, odczyt z dn� 10�11�2012; A� Ratke‑Majewska, op�cit�, s� 138–140�

35 J� Perlin, A� Oberda, op�cit�, s� 179–180�
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Podstawowym dążeniem Cháveza w polityce zagranicznej stało się wzmocnienie 
pozycji kraju na arenie światowej� Zamiar ten wenezuelski prezydent poparł 
postulatem wprowadzenia zmian w porządku międzynarodowym, poprzez ukształ‑
towanie go w sposób, który podnosiłby rolę państw rozwijających się (także 
Wenezueli), a deprymował mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone36� W poczet 
celów priorytetowych Chávez zaliczył również zyskanie większych wpływów 
w regionie oraz organizacjach międzynarodowych� Dużym atutem i silną kartą 
przetargową były wenezuelskie złoża ropy naftowej, dzięki którym zabiegi prezy‑
denta w dużej mierze odniosły skutki� Wenezuela zyskała lepszą pozycję w OPEC, 
a umowa z Caracas, będąca systemem dostaw ropy naftowej na preferencyjnych 
warunkach kredytowych dla wybranej grupy krajów ze Stowarzyszenia Państw 
Karaibskich, umocniła status omawianego kraju na kontynencie37�

Czy Hugo Chávez był typowym przywódcą Ameryki Łacińskiej? Analizując 
podjęte przez niego decyzje i działania można stwierdzić, że tak� Sposób sprawo‑
wania władzy, jaki obrał, wpisuje się we wszystkie wyróżnione cechy charaktery‑
styczne dla wynikającego z kultury politycznej modelu latynoamerykańskiego� 
Nawet niemające źródeł w tradycji elementy, które wprowadził do swej polityki – 
takie jak legitymizacja posunięć politycznych poprzez instytucje demokratyczne 
– służyły mimo wszystko działaniom opartym o wzorce kulturowe regionu (dla 
przykładu, konstytucyjne wydłużenie kadencji prezydenckiej stanowiło współcze‑
sną odsłonę continuismo)� Chávez mógł być w związku z tym uważany za przy‑
wódcę szczególnie aktywnego, niezwykle charyzmatycznego, którego decyzje 
odbijały się szerokim echem na całym świecie, jednak, biorąc pod uwagę latyno‑
amerykańskie tradycje i doświadczenia historyczne, dalekiego od wyjątkowości� 
Warto w tym miejscu dodać, że lider „typowy” nie oznacza jednak „wzorcowy”� 
Traktowanie państwa jak własności czy odnoszenie się do tradycji caudillismo nie 
należą do reguł demokracji liberalnej – ustroju, do którego zmierza większość 
państw Latynoameryki� 

36 K� Cholewińska, op�cit�, s� 141�
37 Ibidem, s� 182–183�
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5. pOdSumOwanie rOzważań

Zjawisko przywództwa silnie warunkowane jest przez kulturę i tradycję polityczną 
regionu, w jakim występuje� Styl przewodzenia charakterystyczny dla jednego 
kręgu kulturowego, w innym może być niezrozumiały i wzbudzać ogromne emo‑
cje� Dlatego właśnie przywództwo Cháveza uważane było poza rejonem Ameryki 
Łacińskiej za tak kontrowersyjne� Aby pojąć jego specyfikę należy poznać historię 
Latynoameryki, a także idee, wartości oraz wzorce zachowań, które są właściwe dla 
żyjących na tym kontynencie społeczeństw� Oddziaływanie czynników mających 
swe źródło w kulturze nie oznacza jednak, że forma latynoamerykańskiego przy‑
wództwa nie może ulec zmianie� Przede wszystkim, w wyniku zachodzących 
przemian o charakterze globalnym, związanych chociażby z rozwojem nowocze‑
snych technologii, dostęp do wzorców kulturowych innych społeczności staje się 
coraz łatwiejszy� Wpływy obcych wobec rodzimej kultur jest nieunikniony, co może 
doprowadzić do przemian w postrzeganiu pewnych kwestii wśród ludności Ame‑
ryki Łacińskiej i zmodyfikować znacznie charakter uwarunkowanego kulturowo 
przewodzenia� Co więcej, szansą na zmianę rozumienia przywództwa daje konso‑
lidacja demokracji� Jeśli zasady demokratyczne zakorzenią się w latynoamerykań‑
skiej kulturze politycznej i zaczną być traktowane w społeczeństwach jako „własne”, 
nie „obce”, u steru władzy nie będzie miejsca dla liderów wykazujących sentyment 
za zjawiskiem caudillismo czy maczyzmem�
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political leadership in contemporary democracies of latin america. 
hugo chavez – venezuelan leader against the background of the 

specificity of latin american leadership model

in this aRticle was made an attempt to create a Latin American political leadership 
model based on cultural determinants� Defining the specificity of leadership helped, in turn, 
to analyze actions and decisions of one of the leaders of the region – Hugo Chávez – by 
taking the Latin American model into account� Focusing on the individual case made   it 
possible to verify how political culture and tradition can affect the shape and style of 
leadership in the contemporary democratic state of Latin America�
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włodzimierz mich, jakub nowak, 
Wokół teorii stosunków międzynaro-
dowych, wydawnictwo uniwersyte-
tu marii curie-skłodowskiej, lublin 
2012, ss. 355.

W 2012 r. ukazała się publikacja zbioro-
wa podejmująca debatę nad stanem nauki 
o stosunkach międzynarodowych w Polsce 
i problemem analizy politologicznej. Bez-
pośrednią przyczyną powstania była re-
cenzja książki prof. Ryszarda Skarzyńskie-
go Anarchia i policentryzm. Elementy teo
rii stosunków międzynarodowych napisana 
przez dra Dariusza Kondrakiewicza, na któ-
rą głosem polemicznym odpowiedział au-
tor1. Waga i zakres tych uwag skłoniły re-

1 D. Kondrakiewicz, rec. [Ryszard Skarzyński, 
Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków 
międzynarodowych, Białystok 2006, ss. 381], „Annales 
UMCS. Sectio K: Politologia” 2008, nr 2, vol. 15, 
s. 190–193; R. Skarzyński, Rozczarowanie wskutek 
niezrozumienia. O podstawach teorii stosunków mię
dzynarodowych i tym, jak nie powinno się czytać tek
stów oraz nie wypada pisać recenzji [polemika], „An-

daktorów i lubelskie środowisko politolo-
giczne do organizacji debaty na temat kon-
dycji dyscypliny i zebrania stanowisk ba-
daczy wobec rozważań i sądów prof. Ska-
rzyńskiego, jego odmiennej od powszech-
nie przyjętej wizji stosunków międzynaro-
dowych i ich teorii2. 

We Wstępie redaktorzy poddają w wąt-
pliwość historyczną pozycję państwa. Jako 
specjaliści z  innych dziedzin dziwią się, 
że za podmiot stosunków międzynarodo-
wych uznaje się je już od pokoju westfal-
skiego (1648 r.), a nie wytwór XIX-wieczne-
go nacjonalizmu (s. 9). Reakcja na publika-

nales UMCS.. Sectio K: Politologia” 2009, nr 1, vol. 16, 
s. 231–252. 

2 Trzecią inspiracją był wywiad z R. Skarzyńskim 
dla portalu konserwatyzm.pl. Autorzy nie znali póź-
niejszej publikacji, która wywołała kontrowersje 
i  komentarze w  środowisku, zob. R. Skarzyński, 
Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy 
potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwer
sytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2011, ss. 354. 
Warta przeczytania jest polemika, zob. M. Karwat, 
O książce Ryszarda Skarzyńskiego Podstawowy dyle
mat politologii, „e-Politikon” 2012, nr IV, s. 5–41.



242 Recenzje

cje R. Skarzyńskiego pokazuje słabość kry-
tyki (łagodnej, pisanej w koleżeńskiej for-
mie). Wskazują na sposoby konstrukcji po-
lemiki, dopuszczalną krytykę w nauce. For-
mułują apel do profesora o tekst modelo-
wo realizujący preferowany sposób analizy, 
a do internacjologów o stworzenie różnych 
ujęć wspólnego przedmiotu badań (s. 18).

Zasadniczą treść rozważań otwiera tekst 
R. Skarzyńskiego3. To najobszerniejsza, li-
cząca ponad 60 stron, część książki. Na po-
czątku stwierdza, że terminy „nauka o sto-
sunkach międzynarodowych” i „internacjo-
logia” nie wytrzymają próby czasu i będą 
zastąpione (s. 21). Krytykuje teorię stosun-
ków międzynarodowych (TSM) jako po-
lityczną wizję o nachalnie przypisywanej 
naukowości, która „[…] w Polsce stała się 
ona przedmiotem nieomal nabożnej repro-
dukcji, egzegezy czy może nawet adoracji” 
(s. 21). Politolodzy i internacjolodzy są uza-
leżnieni od wzorców amerykańskich. Czer-
pią bezkrytycznie, kultywują każdą koncep-
cję. Pozbawiają się samodzielności, twór-
czej analizy, odróżnienia tego, co naukowe 
od polityki i doktrynerstwa. To tzw. „ide-
okopiarki”. Analizuje amerykańską polity-
kę zagraniczną ostatnich lat i „kopiowa-
nie” wszystkiego, ze światem jednobiegu-
nowym na czele (s. 56 i n.). Import idei to 
największe zagrożenie polskiej nauki, ale 
też państwa pozbawiającego się jednostek 

3 R. Skarzyński, Od statusu uczonego do funkcji 
ideokopiarki. Jak uniwersyteccy profesorowie dają się 
przekształcić w środek polityczny i rujnują własną 
dyscyplinę, powielając zachodnie wizje rzeczywistości 
międzynarodowej.

myślących samodzielnie, bez zewnętrznej 
inspiracji i kontroli4. Przedstawia publika-
cje, które uważa za podstawę dla rozważań 
o stosunkach międzynarodowych5. Kryty-
kuje odnoszenie się do pokoju westfalskie-
go jak do epokowego wydarzenia dla dyscy-
pliny odrzucając symbolikę6 na rzecz pro-
cesu historycznego7. Proponuje postrzega-
nie procesów w stosunkach międzynaro-
dowych przez pryzmat anarchii i poliar-
chii8. Gani opieranie się na ładach, nachal-
ne szukanie „porządku międzynarodowe-
go”, „wspólnoty międzynarodowej” i ogra-
niczenia prawa międzynarodowego (s. 41–

4 Jeden z najostrzejszych zarzutów. W wielu pu-
blikacjach autor krytykuje brak odmiennego myśle-
nia o polskiej polityce zagranicznej czy rozważań nad 
stworzeniem dla niej teorii. Ciekawą próbą konstruk-
cji takiego modelu dostosowanego do potrzeb 
i przede wszystkim możliwości naszego państwa jest 
ta książka, zob. P. Grudziński, Państwo inteligentne: 
Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Toruń 
2008.

5 H. Kleinschmidt, Carl Schmitt als Theoretiker 
der internationalen Beziehungen, Hamburg 2004; P.A. 
Papaligouras, Theorie de la societe internationale, 
Geneva 1941; H. Bull, The anarchical society. A study 
of order in world politics, Houndmills 1985. Nie 
znajduje ich w polskich książkach, gdyż dla autorów 
są nieznane.

6 Podział rozwoju stosunków międzynarodowych 
na etap przedwestfalski, westfalski i powestfalski.

7 Nie rozumie, czemu nie przetłumaczono choćby 
fragmentów jego traktatów na język polski. Należy 
przyłączyć się do postulatu tłumaczenia, choć jest 
dostępny np. po niemiecku.

8 Postulowany już w Anarchii i policentryzmie3, 
a także: R. Skarzyński, Stosunki międzynarodowe, 
system międzynarodowy i poliarchia, „Stosunki Mię-
dzynarodowe: International Relations” 2010, nr 1–2, 
s. 9–28.
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47). „Kiedy wykroczymy poza produkty 
ideokopiarek i bliżej zastanowimy się nad 
światowym systemem stosunków między-
narodowych, teoria stosunków międzyna-
rodowych jawi się jako anachroniczna po-
zostałość dyplomacji wielkich konferencji, 
geopolityki, dogmatycznej, formalistycznej 
nauki prawa międzynarodowego i medial-
nych zbitek pojęciowych. Uprawiana jest 
skrajnie doktrynersko, bez jakiejkolwiek re-
fleksji historycznej i socjologicznej […]”9 
(s. 81). Jest wiele zastrzeżeń do kategorycz-
nych opinii i języka krytyki10, ale nie spo-
sób nie docenić przemyśleń. Zamieszanie, 
debata o dorobku, stanie badań i wniosko-
wania w stosunkach międzynarodowych 
oraz analizie politologicznej, bez względu 
na osobisty stosunek do autora, jego sądów 
i wątpliwości co do ponadczasowości tych 
badań, należy uznać za przydatne11.

Z kolei Adam Wielomski12 tłumaczy kon-
cepcje R. Skarzyńskiego z pozycji filozofii 
politycznej. Jako były doktorant profesora 

9 Trudno o dosadniejszy komentarz „ubierania” 
amerykańskiej doktryny imperialnej w  naukowe 
rozważania.

10 Jej forma od początku zniechęciła część środo-
wiska do podjęcia merytorycznych wartości rozwa-
żań.

11 Autorzy odnoszący się do Anarchii i policen
tryzmu… wskazują uchybienia, trudny język. Książkę 
wydano w 2006 r. Późniejsze publikacje profesora 
z problematyki stosunków międzynarodowych czy 
TSM są w  moim odczuciu łatwiejsze w  odbiorze 
i czytelniej definiowanie. Doświadczamy tego np. 
w niniejszym tomie.

12 A. Wielomski, Stosunki międzynarodowe a fi
lozofia polityczna. Uwagi na marginesie książki Ry
szarda Skarzyńskiego Anarchia i policentryzm.

rozumie jego postrzeganie rzeczywistości 
międzynarodowej13. Wskazuje na trzy źró-
dła krytyki TSM R. Skarzyńskiego: „konser-
watywny sprzeciw wobec nauki, która nie 
bada świata, lecz nawołuje do jego prze-
kształcenia, przeistaczając się w ideologię”, 
„Schmittańskie pojęcie polityki jako dycho-
tomii my-oni” i „darwinowską biologiczną 
i ewolucjonistyczną interpretacją stosunków 
pomiędzy grupami ludzkimi, zaczerpniętą 
od Oswalda Spenglera” (s. 90–98). Ambitny 
cel – nakłonienie internacjologów do odrzu-
cenia ograniczeń prawa międzynarodowego, 
deklaracji praw człowieka, dorobku neokon-
serwatystów i „spojrzenia na stosunki mię-
dzy państwami w całej ich nagości”, nie zi-
ści się. Poza naturalnym oporem środowi-
ska R. Skarzyński popełnił błędy ustanawia-
jąc dogmaty, które muszą od początku opi-
sać stosunki międzynarodowe, gdyż „system 
Fukuyamy i Krauthammera miałby zostać 
zastąpiony abstrakcyjnym systemem Ry-
szarda Skarzyńskiego opartym na metodo-
logii Schmitta, Webera i Spenglera” (s. 99). 

Teresa Łoś-Nowak14 odniosła się do 
ostrej reakcji na recenzję D. Kondrakiewi-
cza, która „nie mieści się w kanonie pole-
mik, do jakich przywykliśmy” (s. 103). In-
formuje krytycznego wobec TSM profeso-

13 Wymienia myślicieli o największym wpływie 
na jego warsztat metodologiczny: Hannah Arendt, 
Carl Schmitt, Oswald Spengler, Eric Voegelin, Leo 
Strauss.

14 T. Łoś-Nowak, O książce Ryszarda Skarzyńskie
go Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków 
międzynarodowych, jej oryginalności oraz stylu pole
miki naukowej.
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ra, że wbrew jego oskarżeniom od lat to-
czy się debata o  przedmiocie poznania, 
uczestnikach stosunków międzynarodo-
wych, metodach badawczych, różnorodno-
ści podejść. To dowód na „żywotność dys-
cypliny”. Zarzuca mu nieprecyzyjność po-
jęć, brak przemyślenia konstrukcji książki. 
Negując dorobek TSM wyklucza wszystko, 
czego sam nie napisał. Oskarżenie interna-
cjologów  o chaos pojęciowy i koncepcyjny, 
nie rozumienie własnej dyscypliny to błąd. 
R. Skarzyński nie widzi w swoich sądach 
elementów konstruktywizmu, neofunk-
cjonalizmu, liberalizmu, normatywizmu. 
Może chodzi mu o to, iż „jeśli nie będziemy 
się uczyć angielskiego, to będziemy zdol-
ni do samodzielnego myślenia i – co naj-
ważniejsze – uwolnimy się od zaścianko-
wej ignorancji” (s. 108). Amerykanie stwo-
rzyli z angielskiego lingua latina XX i XXI 
w. i trzeba to uznać. Broni podstaw recen-
zji D. Kondrakiewicza. R. Skarzyński „napi-
sał coś, co pozostaje w dość luźnym związ-
ku z elementami teorii stosunków między-
narodowych” (s. 109). Kończąc stwierdza, że 
„epatowanie Czytelnika totalną negacją do-
robku nauki o stosunkach międzynarodo-
wych jeszcze nauki nie tworzy […]”, a „au-
torce polemiki nie chodzi o to, że została 
zaliczona do grupy „ideokopiarek”, ale o ja-
kość i merytoryczny poziom dyskusji na-
ukowej” (s. 112–113).

Adam Bartnicki15 szuka słabych punk-
tów obu tekstów. Popiera zarzut o różnym 

15 A. Bartnicki, Laboratorium stosunków między
 narodowych.

poziomie definicji pojęć R. Skarzyńskiego 
(„gatunek ludzki”, „długi czas”). Jego kon-
cepcja TSM „to bardziej teoria rozwoju spo-
łecznego w ogóle, której elementem/zwień-
czeniem jest właśnie teoria stosunków mię-
dzynarodowych” (s. 119). Ogrom badań po-
woduje chaos pojęciowy zrozumiały dla 
R.  Skarzyńskiego, a  nie czytelnika. Mó-
wienie o lekceważeniu definiowania potę-
gi w politologii jest fałszywe16. Stwierdze-
nie „przestrzeń i czas nie zostały nikomu 
dane, a więc nie są na trwałe podzielone” 
(sama „przestrzeń”) powinno wejść w umy-
sły polityków17. Dla nich ustalenia z XX w. 
są wieczne i niezmienne18. Wiele uwagi po-
święca piętnowanej przez R. Skarzyńskie-
go „równowadze sił”, jej słabościom. Kate-
gorycznie postrzegając rzeczywistość mię-
dzynarodową nie widzi, iż państwa rywali-
zując nie muszą walczyć19. Tworzenie TSM 
w Niemczech, Chinach czy USA, a nie w Ar-
gentynie i RPA to naturalne definiowanie 

16 Wymienia H. Morgenthau’a, R. Gilpina, J. Me-
arsheimera, R. Arona, N. Spykmana, J. Nye’a  jako 
wybitnych twórców teorii potęgi, a  na stronach 
120–125 prowadzi interesujący wywód o rodzajach 
potęg i mocarstwowości. Należy dodać, iż polska in-
ternacjologia doczekała się monografii o tym zjawi-
sku, zob. A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna 
teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.

17 Szczególnie polskich, europejskich i amery-
kańskich.

18 Czy chodzi np. o utrzymujące się poczucie 
zależności od USA w państwach Europy Zachodniej 
i  Środkowej, albo może uznanie politycznej 
zwierzchności Rosji nad Białorusią i Ukrainą jako 
stałego zjawiska?

19 Zauważalne nawiązanie do stanu natury u Hob-
bes’a i schmittańskiej koncepcji wróg – przyjaciel.
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źródeł potęgi mocarstw i nic w tym dziw-
nego. „Książka […], nieco rozczarowuje. 
Czytając ją, nie sposób pozbyć się wraże-
nia, że próba znalezienia odpowiedzi na 
wiele istotnych pytań tak naprawdę często 
ich nie przynosi, co więcej, czasem impli-
kuje nowe pytania. […] Ryszard Skarzyń-
ski objawia nam się w swojej pracy jako nie 
do końca zrozumiany wizjoner wskazujący 
nowe horyzonty lub kolejny szarlatan pró-
bujący poprzez dekompozycję i negację za-
istnieć na rynku naukowym” (s. 130–131).

Edmund Dmitrów20 w krótkim tekście 
skupia się na postulacie, by nie odrzucać 
koncepcji R. Skarzyńskiego tylko z tego po-
wodu, że są inne, odmienne. Należy z nim 
podjąć rzetelną dyskusję dla dobra wszyst-
kich. Traktuje książkę jako prowokację in-
telektualną. 

Radosław Zenderowski21 opisuje przy-
czyny uprawiania nauki. Stawia pytanie, 
kto ma do tego prawo: „niemała część osób 
mających stopnie i tytuły naukowe, z bar-
dzo różnych względów, nauki nie uprawia 
[…] jest pochłonięta uniwersytecką biu-
rokracją, sprawozdawczością, ciągłymi ze-
braniami, posiedzeniami, rozdętą do granic 
możliwości dydaktyką […] w nauce zaczy-
na brakować miejsca dla „pozytywnych sza-
leńców”, ludzi genialnych, niedających się 
ująć w schemat naukowca wypracowany 

20 E. Dmitrów, Kilka uwag o pożytkach wynikają
cych z prowokacji intelektualnych dla teorii stosunków 
międzynarodowych.

21 R. Zenderowski, Między Scyllą krytykanctwa 
a Charybdą bezkrytycznego naśladownictwa? O po
trzebie inspirującej i kulturalnej krytyki w nauce.

przez ciała ministerialne i korporacje na-
ukowe” (s. 140)22. Popiera R. Skarzyńskiego 
w stwierdzeniu, że przy złożoności współ-
czesnych stosunków międzynarodowych 
nie sposób tłumaczyć ich tylko na podsta-
wie metodologii nauk politycznych, a so-
cjologia powinna odgrywać kluczową rolę 
w tworzeniu teorii stosunków międzynaro-
dowych. Snuje rozważania o problemie ide-
ologizacji nauki. Wszystkie nauki społecz-
no-humanistyczne są nią zagrożone, tak-
że socjologia. Analiza stosunków między-
narodowych tylko z  perspektywy relacji 
między państwami jest niewystarczająca, 
w czym popiera R. Skarzyńskiego. Defini-
cja stosunków międzynarodowych w Anar
chii i policentryzmie generalnie mu odpo-
wiada, ale nie rozumie zwrotu o „niepoda-
waniu się czyjejkolwiek kontroli”. Wskazuje 
problemy definicyjne w recenzowanej po-
zycji (s. 153–160). W większości zgadza się 
z poglądami profesora, tylko czasami dy-
stansując się od niektórych lub doprecyzo-
wuje rozważania spostrzeżeniami. 

Joanna Dyduch23 skupia się na polityce 
zagranicznej. Traktuje ją jako zjawisko po-
lityczne w modelu hermeneutyczno-huma-
nistycznym. Definiuje paradygmaty ekspla-
nacyjne: liberalny i realistyczny, prezentu-
je analizę systemową. Rozważa zakres po-
jęciowy polityki zagranicznej, pozycję pań-
stwa (kwestie jego uznania, podstawowe-

22 Problem coraz istotniejszy z punktu widzenia 
rozwoju nauki w Polsce. 

23 J. Dyduch, „Nie ma przyjaciół ani wrogów, są 
tylko interesy”. Rozważania o współczesnej polityce 
zagranicznej.
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go aktora stosunków międzynarodowych, 
rodzaje państw) i aktorów systemowych24. 
Definiuje uwarunkowania polityki zagra-
nicznej rozróżniając te niezależne25 i zależ-
ne26 od państwa, do analizy której niezbęd-
ne są pojęcia: suwerenność (wewnętrzna 
i zewnętrzna), interes, cele i strategie, bez-
pieczeństwo, tożsamość i wartości. Według 
niej państwa to nadal podstawowi gracze, 
ich podmiotowość zależy od dysponowanej 
siły, a działanie tylko od interesu. Równo-
waga sił to rezultat przekonania graczy, że 
brak konfliktu sprzyja realizacji swoich in-
teresów. Żyjemy w czasach pojawiania się 
podmiotów niepaństwowych (te istniejące 
rosną w siłę), nie będąc jednak równorzęd-
nymi uczestnikami stosunków międzyna-
rodowych. Nadal akceptowany jest ład mię-
dzynarodowy oparty na zasadzie suweren-
ności państw. 

Magdalena Kozub27 prezentuje proble-
matykę TSM. Rozważania podpiera pokaź-
ną literaturą połączoną z obszernymi przy-
pisami wyjaśniającymi. Przedstawia wy-
niki debat prowadzonych w ramach TSM 

24 Organizacje międzynarodowe, pozarządowe, 
międzynarodowe organizacje hybrydowe, lobbystów, 
korporacje, Kościoły i związki wyznaniowe, aktorzy 
niepaństwowi.

25 Uwarunkowania geograficzne, pozycja i poli-
tyka zagraniczna innych państw, procesy integracyj-
ne i dezintegracyjne w systemie.

26 System społeczno-polityczny, rozwój gospo-
darczy i naukowo-techniczny, system sojuszy, demo-
grafia.

27 M. Kozub, Przedmiot badania stosunków mię
dzynarodowych w obliczu procesu globalizacji – nowe 
wyzwania i problemy.

na przestrzeni lat. Wiele uwagi poświęca 
uczestnikom stosunków międzynarodo-
wych, roli jednostki jako ich uczestnika, 
państwu, w tym narodowemu. Wskazuje na 
możliwe przyszłe kierunki ewolucji w po-
staci końca welfare state, przeobrażania su-
werenności państw w erze globalizacji. Po-
piera tezę, iż współczesne państwo narodo-
we zmierza do roli państwa zdezagregowa-
nego, oplecionego międzynarodowymi po-
wiązaniami (NATO, Bank Światowy). Wraz 
z rozwojem global governance dostrzegamy 
intensyfikację publikacji o zaniku czy upad-
ku państwa narodowego28. Ważnym uczest-
nikiem stosunków międzynarodowych sta-
ją się organizacje międzynarodowe, które 
często przybierają regionalny (NAFTA) i lo-
kalny (Związek Miast Bałtyckich) charakter. 

Stanisław Bieleń29 docenia R. Skarzyń-
skiego za „powiew świeżości”. Popiera kry-
tykę nadmiaru amerykańskich pseudote-

28 Postulowanie „rządu dla świata”, krytyka Rady 
Bezpieczeństwa ONZ za bezczynność, realizację in-
teresów państw z prawem weta, a jednocześnie ofi-
cjalne funkcjonowanie prawie 200 państw w prze-
strzeni międzynarodowej powodują, że znacząca część 
podmiotów stosunków międzynarodowych nie jest 
w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa, a interesy 
mocarstw sięgają całego świata. Skala globalizacji, 
szczególnie w obszarze ekonomii i kultury, ma służyć 
jako przyczynek do postulowania politycznego dowo-
dzenia światem w sytuacji, kiedy procesy wpływu 
i wzajemnego przenikania się pieniędzy i kultur są nie 
do zatrzymania. Doświadczenia integracji europej-
skiej (udany projekt unii gospodarczej połączony 
z  wciąż wątpliwą unią polityczną) nakazuje nam 
jednak daleko idącą wstrzemięźliwość tej kwestii.

29 S. Bieleń, Refleksje o ładzie poznawczym i ła
dzie faktycznym w stosunkach międzynarodowych.
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orii w polskiej nauce, gdyż „dorobek pol-
skiej nauki może być oceniany wysoko je-
dynie za oryginalny wkład do nauki świato-
wej” (s. 209–210). Zauważa słabość dyskur-
su w polskiej politologii, nie rozumie bra-
ku podejmowania analizy komunizmu, jego 
obecności w naszej rzeczywistości. Uważa, 
że teoretycy „skażeni przygodą z marksi-
zmem” nie ryzykują przedstawiania teo-
rii, a młodsi korzystają z prostych wzor-
ców zachodnich, nie są nowatorscy. Wątek 
kończy smutną konstatacją, iż „intelektuali-
ści niezależni i naprawdę twórczy na ma-
pie polskich badań politologicznych nale-
żą do wyjątków” (s. 211). Oskarża dzien-
nikarzy i politologów, że nie potrafią wy-
tłumaczyć błędów zaangażowania w Ira-
ku i Afganistanie, kiedy Brytyjczycy mogą 
oskarżyć premiera Blaira o zaaranżowanie 
nielegalnej wojny. Nasze think tanks two-
rzą ekspertyzy dostosowane do interesu za-
mawiających, subiektywne. Analitycy sto-
sunków międzynarodowych są aktywni po-
litycznie, a to nie może dać obiektywnych 
wyników w nauce. Ubolewa, że „stosun-
ki międzynarodowe zostały nagle odkryte 
jako atrakcyjna dyscyplina, na której zna-
ją się wszyscy” (s. 214). Używa pojęcia „ko-
lektywizmu moralnego”30. Krytykuje książ-

30 Naród zamiast jednostki staje się aktorem 
polityki. Prowadzi to do absurdów językowych w ro-
dzaju „prowadzimy politykę zagraniczną”, „kupiliśmy 
myśliwce F-16”, zob. Ibidem, s. 215. Nasuwa się tutaj 
myśl, czy możliwa jest konotacja ze światem kibiców 
sportowych, którzy przed meczem krzyczą „wygramy 
z Niemcami”, a wraz z negatywnymi emocjami po 
spotkaniu mówią „oni przegrali”.

ki w rodzaju Następne 100 lat G. Friedmana 
przedstawiające fałszywy obraz Polski jako 
mocarstwa blokującego groźne relacje mię-
dzy Niemcami a Rosją, co jest nierealne31. 
Uważa, iż pluralizm w stosunkach między-
narodowych jest potrzebny, otrzymujemy 
pełniejszy obraz zależności. To nie 11 wrze-
śnia, a kryzys finansowy z lat 2007–2008 re-
alnie wpłynął na zmiany. Nastąpiło zwąt-
pienie w globalizację. To wtedy nastał kres 
epoki, kiedy „Zachód uznawał własne moż-
liwości rozwoju za nieograniczone” (s. 218). 
Dokonuje definicji ładu faktycznego w sto-
sunkach międzynarodowych. Stwierdza, że 
o  ile poprzednie łady gwarantowały sta-
bilność, niekoniecznie sprawiedliwie, tak 
obecnie jesteśmy w fazie krystalizowania 
się nowego ładu, który może zapewnić re-
spektowanie praw człowieka, umożliwić in-
terwencję zewnętrzną, usprawnić przepływ 
informacji. Istnienie ładu to efekt świado-
mych zabiegów32. Chwali R. Skarzyńskiego 
za krytykę jednobiegunowości, ale wskazu-
je na potrzebę istnienie terminów metafo-

31 Opublikowana w Polsce bez krytycznego ko-
mentarza wstępnego. Należy zgodzić się z autorem, 
że pozwalamy opisywać się w międzynarodowych, 
opiniotwórczych publikacjach w pozycjach, które nie 
służą naszej racji stanu. Odnosi się wrażenie, że już 
samo to, iż jakiś amerykański naukowiec zechciał 
poświęcić Polakom fragment swoich rozważań 
i przedstawić w korzystnym świetle ma cieszyć, za-
miast prowokować do krytyki, skonstruowania pole-
miki. Mówiąc wprost – nie potrafimy prostować 
niedorzeczności o Polsce, może tylko poza wyszuki-
waniem w prasie światowej fragmentów o polskich 
obozach śmierci z czasów II wojny światowej.

32 Problematyce ładu autor poświęca kilka kolej-
nych stron (218–223).
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rycznych, jak „bipolarność”. Rozszerza roz-
ważania o „anarchii” i „poliarchii” o kolej-
ne pojęcia33. Posługiwanie się w definiowa-
niu rzeczywistości tylko tymi dwoma nie 
wyjaśnia wszystkiego. Zdaniem S. Bielenia 
stan „anarchii” – „brak centralnego ośrodka 
dyspozycji politycznej”, posiada negatywne 
skutki dla ładu międzynarodowego. Podwa-
ża autorytet potęg, które zmuszone są cią-
gle potwierdzać pozycję środkami niedają-
cymi ani prestiżu ani autorytetu.

Andrzej Gałganek34 analizuje anarchicz-
ność systemu międzynarodowego w ramach 
TSM, której przeciwstawia tezę o jego hie-
rarchiczności. Szeroko przedstawia hobbe-
sowskie definiowanie rzeczywistości, kon-
cepcję stanu natury, która służy wyszukiwa-
nia podobieństw między nim a rzeczywisto-
ścią państw w stosunkach międzynarodo-
wych. Dla A. Gałganka „anarchia” i „hierar-
chia” sytuują się na dwóch odmiennych bie-
gunach na skali porządku. Przedstawia ro-
dzaje porządków międzynarodowych (au-
tarchiczny, pojedynczo-hierarchiczny i he-
taarchiczny). W wielu miejscach analizu-
je punkt widzenia na stosunki międzynaro-
dowe Kennetha Waltza i Alexandra Wendta 
bezpośrednio lub konfrontując z nimi po-
glądy innych (Donnelly, Rosenberg). Pod-
sumowując wywód odnosi się do Michela 
Foucault’a, który stwierdził: „wojna nigdy 
nie mija. To nie natura ustanawia prawa. 

33 Hierarchia, heterarchia, koordynacja wraz 
z superordynacją i subordynacją.

34 A. Gałganek, Anarchia versus hierarchia 
w nauce o stosunkach międzynarodowych.

Prawo rodzi się w realnych konfliktach […] 
mających swoje daty i bohaterów” (s. 253)35. 

Tadeusz Klementewicz36 przedstawia 
dwa obecnie obowiązujące podejścia do 
współczesnych stosunków międzynaro-
dowych: państwa narodowego i cywiliza-
cji światowej. Wiąże się to z konsekwencja-
mi natury metodologicznej. Problem pań-
stwa w strukturze międzynarodowej polega 
na tym, że w zglobalizowanym kapitalizmie 
waloryzacja i akumulacja kapitału odby-
wa się na poziomie światowym, co prowa-
dzi do jego osłabienia. Zyskują spekulanci, 
kor poracje ponadnarodowe, UE, NAFTA37. 
Ważnym elementem rozważań jest pań-
stwo jako ogniwo cywilizacji światowej. Ob-
szernie przedstawia genezę „megstruktury 
społeczeństwa światowego” (s. 270–281). 
Wnioskuje, że „dominację uwarunkowań 
ekonomicznych obserwujemy współcze-

35 W  zakończeniu autor przedstawia ciekawy 
wniosek, jak anarchiczno-hierarchiczny sposób ro-
zumienia systemu międzynarodowego objaśnia sto-
sunek sił w Azji. Wg tej koncepcji Japonia jest pań-
stwem wspierającym system albo drugorzędnym. To 
USA i  Chiny są najważniejsze, a  Japończycy raz 
spróbowali zostać potęgą w XX w. i przegrali w sytu-
acji, kiedy Chiny były słabe. Dziś są silne i dlatego 
poza ich zasięgiem (s. 255).

36 T. Klementewicz, Królowa humanistyki? Meta
teoretyczny dylemat nauki o stosunkach międzynaro
dowych – państwo narodowe czy cywilizacja świato
wa, indywidualizm czy holizm?

37 Z drugiej strony mamy szereg państw narodo-
wych, których dochód narodowy i udział w świato-
wym PKB rosną, jak np. Chiny, Indie, Brazylia, Korea 
Południowa. Nawet, jeśli biorą udział w organizacjach 
współpracy regionalnej/kontynentalnej, to tylko we 
własnym interesie i bez utraty części suwerenności 
jak w przypadku państw UE.
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śnie w nowej hierarchii narodów w świato-
wej gospodarce – narody dysponujące ka-
pitałem intelektualnym i nadwyżką kapi-
tału fizycznego versus narody dysponujące 
czynnikami, których jest pod dostatkiem – 
tanią siłą roboczą i surowcami (z wyjątkiem 
ropy, obecnie także metali ziem rzadkich). 
Dopóki nie dojdzie do powstania państwa 
światowego bądź powszechnego rozbro-
jenia, czynnik ten będzie stanowić trwały 
wymiar społeczno-historycznej egzysten-
cji człowieka” (s. 284). 

Jacek K. Sokołowski38 stwierdza, że „cha-
rakterystyczną cechą politologii jako dys-
cypliny naukowej jest zjawisko nazywa-
ne elegancko pluralizmem poznawczym” 
(s. 287). Przywołuje kilka podziałów orien-
tacyjnych celem porządkowania kierun-
ków teoretycznych w politologii. Na kolej-
nych stronach przedstawia dyskurs teore-
tyczny w politologii wskazując cechy kie-
runków badawczych, ważnych myślicie-
li. Następnie omawia pułapki politologii 
empirycznej, w odniesieniu do której wie-
lu badaczy uznało, że nie wymaga żad-
nych podstaw teoretycznych. Skłanianie 
się współcześnie ku badaniom doświad-
czalnym, a nie teoretycznym (szczególnie 
teorii formalnych i średniego zasięgu) jest 
zdaniem autora złe. Zachęca on zarazem 
do większego zainteresowania konstru-
owaniem rozważań teoretycznych.

38 J.K. Sokołowski, W obronie pytania „po co?”. 
Uwagi o znaczeniu filozofii polityki dla współczesnej 
teorii nauk politycznych.

Przemysław Mikiewicz39 dzieli swoją pu-
blikację na dwie części40. W pierwszej roz-
waża teoretyczne aspekty nauki, przywołuje 
nurty i badaczy mających wkład w jej roz-
wój. Celem tego jest ukazanie mitologicz-
nego wymiaru TSM. W drugiej części do-
wodzenie autora koncentruje się na proce-
sach mitotwórczych rządzących TSM, do 
czego wykorzystuje teorię realizmu. Bada-
cze sami tworzą warunki uznania swoich 
teorii, sami kreują do nich metodologię. Ry-
walizujące obozy teoretyków zawsze odrzu-
cą wersję konkurencji i tak powstają słyn-
ne spory. Stosowanie mitologii teoretycznej 
prowadzi do konsekwencji, jak przewidy-
wania Kennetha Waltza na początku lat 90. 
XX w., że NATO się rozpadnie, gdyż organi-
zacje międzynarodowe są tylko po to, by re-
prezentować interesy członków, a ten wraz 
z  rozpadem ZSRR się skończył. Później 
twierdził, że organizacja zabezpiecza inte-
resy USA w Europie, a gdy zabrakło argu-
mentów, uciekł do stwierdzenia, że to sza-
leństwo Ameryki (s. 317). TSM nie należy 
naprawiać, ale po prostu wysłać do działu 
legend i mitów.

Powstawanie podobnych jak recenzowa-
na pozycji uważam za bardzo zasadne i na-
leży mieć nadzieję, że wnioski z tej książki 

39 P. Mikiewicz, Teoria czy mitologia stosunków 
międzynarodowych?

40 Redaktorzy zdecydowali się umieścić niniejszy 
tekst na końcu, gdyż uznali, że zgoda z jego argumen-
tacją byłaby równoznaczna z końcem uprawiania 
TSM (s. 12). Jakkolwiek w nauce nie ma zamkniętych 
obszarów i chwała im za to, że dopuścili nawet tak, 
w ich mniemaniu, kontrowersyjne poglądy.
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nie pozostaną bez komentarzy. Bez względu 
na nasz osobisty stosunek do autorów i ich 
poglądów, czasami wydających się abstrak-
cyjnymi, odmiennymi. Istnienie wymiany 
myśli, szczególnie w nauce o stosunkach 
międzynarodowych, kiedy mamy do czy-
nienia z wieloma zmiennymi i szukaniem 
odpowiedzi na szerzące się wyzwania (ter-
roryzm, państwa upadłe, zmierzch dykta-
torów i „ułuda” demokracji na wielu obsza-
rach, państwa nieuznawane), jest pożąda-
ne i niezbędne dla rozwoju dyscypliny i sta-
wiania trafnych odpowiedzi. Tym bardziej 
w państwie, które doświadczyło w swej hi-
storii wielu porażek, a jego elity polityczne 
niechętnie uczą się na błędach i myślą w ka-
tegoriach strategicznych, a nie doraźnych. 

Podzielam opinię z recenzji wydawni-
czej prof. Romana Bäckera, że książka „po-
winna, a nawet wręcz musi, stać się jednym 
z najważniejszych wydarzeń naukowych 
tego dziesięciolecia” […] i „musi stać się 
obowiązkową lekturą dla wszystkich spe-
cjalistów z zakresu teorii stosunków mię-
dzynarodowych […]”.

 �  Piotr Pochyły

dariusz krajewski, Stosunki USA i Ira-
nu za prezydentury Mahmouda Ahmadi-
nejada. Analiza sfery doktrynalnej irań-
skiej polityki zagranicznej, wydawnictwo 
adam marszałek, toruń 2011, ss. 161.

Zarówno w okresie zimnej wojny, jak 
i po jej zakończeniu Iran był obiektem wie-
lopłaszczyznowego zainteresowania Sta-

nów Zjednoczonych. O szczególnym miej-
scu dawnej Persji w amerykańskiej strate-
gii bliskowschodniej decydował splot wielu 
uwarunkowań. Zasadnicze znaczenie mia-
ły jednak: jego geostrategiczne położenie, 
wystawienie na potencjalny atak ze strony 
ZSRR w okresie zimnej wojny, posiadane 
zasoby surowców naturalnych (ropy nafto-
wej i gazu ziemnego), proamerykańska po-
lityka szacha Mohammada Rezy Pahlavi’e-
go, strategiczne usytuowanie Iranu jako jed-
nego w bliźniaczych filarów w strategii ame-
rykańskiej polityki zagranicznej na Bliskim 
Wschodzie (Twin Pillar Policy) a ostatecznie 
rewolucja islamska z 1979 r. i jej polityczne 
implikacje w skali regionalnej i międzyna-
rodowej. Można więc stwierdzić, iż znacze-
nie geopolityczne Iranu ewoluowało. Z pań-
stwa o małym zasięgu oddziaływania ura-
stał on stopniowo do roli średniego mocar-
stwa, stając się ważną pojedynczą siłą na ca-
łym Bliskim Wschodzie, z zasięgiem oddzia-
ływania i wpływami rozciągającymi się sze-
roko poza interesy narodowe.

Szukając momentu przełomowego w po-
lityce wewnętrznej i zagranicznej Iranu ma-
jącego implikacje dla relacji amerykańsko-
-irańskich, bez wątpienia można wska-
zać jedną z najważniejszych dat w historii 
tego państwa – 1 kwietnia 1979 r. Oficjalne 
proklamowanie przez ajatollaha Ruholla-
ha Chomeini’ego powstania Islamskiej Re-
publiki Iranu a tym samym zmiana ustro-
ju z monarchii na republikę teokratyczną, 
obalenie i wygnanie szacha Mohammada 
Rezy Pachlavi’ego, reorientacja w celach po-
lityki wewnętrznej i zagranicznej państwa 
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i całkowita redefinicja bardzo bliskich re-
lacji amerykańsko-irańskich wyznaczyły 
nowy rozdział w dziejach Iranu. 

O ile do 1979 roku relacje na linii USA 
– Iran były bardzo bliskie, rzec można na-
wet strategiczne a Iran stanowił obok Ara-
bii Saudyjskiej jeden z filarów Twin Pillar 
Policy w doktrynie polityki bliskowschod-
niej Richarda Nixona, o tyle po rewolucji 
nastąpiło zerwanie stosunków dyploma-
tycznych, co było bezpośrednią implika-
cją kryzysu zakładników (hostage crisis). 
W Iranie szerzono propagandę przedsta-
wiającą USA w kategoriach „Wielkiego Sza-
tana”, którego interesy i polityka bliskow-
schodnia były całkowicie sprzeczne z ce-
lami i interesem Islamskiej Republiki Ira-
nu. W latach 90. XX w. (od 1993 r. aż do 
trzeciej wojny w Zatoce Perskiej w 2003 r.) 
Iran był wpisany w oficjalną strategię Wa-
szyngtonu wobec regionu autorstwa Marti-
na Indyka, określaną mianem podwójnego 
powstrzymywania (dual containment) Ira-
ku i Iranu. Jej ostatecznym celem było takie 
osłabienie tych państw, by nie były w stanie 
rozwijać własnego potencjału wojskowego. 
W ramach dual containment amerykańska 
administracja wzywała władze w Teheranie 
do: zaprzestania wspierania międzynarodo-
wego terroryzmu, niesprzeciwiania się po-
stępującym arabsko-izraelskim rozmowom 
pokojowym oraz zrezygnowania z dążeń do 
posiadania broni atomowej i poddania się 
kontroli Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej. Strategia podwójnego powstrzy
mywania poniosła podwójne fiasko, zarów-
no na płaszczyźnie irackiej, jak i irańskiej. 

W polityce zagranicznej Iran, niezależnie 
od osób sprawujących urząd prezydenta re-
publiki (konserwatysty – Mahmuda Ahma-
dineżada czy wcześniej liberała – Moham-
mada Chatami’ego) permanentnie dąży do 
osiągnięcia bądź już wręcz utrzymania sta-
tusu regionalnego mocarstwa, które jest 
w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom 
płynącym dla jego bezpieczeństwa zarów-
no w regionie, jak i w skali globalnej. Atry-
butem, który ma stanowić gwarant bezpie-
czeństwa narodowego Iranu, w oczach jego 
przywódców, ma być wejście w posiadanie 
broni atomowej, jak oficjalnie podaje się, 
produkowanej do celów pokojowych. Broń 
atomowa stanowiłaby dla władz w Tehera-
nie niepodważalny argument i wiarygod-
ny instrument dla potwierdzenia roli Ira-
nu jako regionalnego hegemona, „strażni-
ka” Zatoki Perskiej oraz propagatora do-
gmatów islamu. Stanowiłaby skuteczny wy-
znacznik dla postrzegania Iranu w katego-
riach mocarstwa, z którym liczą się przede 
wszystkim Stany Zjednoczone a w regionie 
antagoniści i konkurenci – Izrael i Arabia 
Saudyjska. 

Ponad trzydzieści lat po rewolucji islam-
skiej wydaje się, iż głoszone niegdyś ideały 
rewolucyjne stały się conditio sine qua non 
mocarstwowości regionalnej Iranu a z do-
świadczeń irańskiej polityki wewnętrznej 
można odczytać, że Irańczycy jako społe-
czeństwo nie dojrzeli do głębokich, libera-
lizujących system reform społeczno-poli-
tycznych. Ostatnie wybory parlamentar-
ne z 2012 r. wskazują na wyraźnie umac-
nianie się opcji konserwatywno-nacjonali-
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stycznej w irańskim społeczeństwie. Wzra-
sta tym samym poparcie dla ajatollaha Ali 
Chamenei a słabnie opcja liberalna na irań-
skiej scenie politycznej. Dla społeczności 
międzynarodowej powinien być to waż-
ny sygnał informujący o dalszej radykali-
zacji nastrojów irańskiego społeczeństwa 
i umocnieniu się ambicjonalnego a  tym 
samym mocno nieprzewidywalnego czyn-
nika emocjonalno–religijnego w (antyza-
chodniej) polityce zagranicznej Iranu. 

Tytuł książki Dariusz Krajewskiego Sto
sunki USA i Iranu za prezydentury Mahmo
uda Ahmadinejada. Analiza sfery doktry
nalnej irańskiej polityki zagranicznej suge-
ruje, iż wszystkie wyżej zarysowane kwe-
stie znajdą odzwierciedlenie w pracy. Nie 
do końca jednak wrażenie to znajduje po-
twierdzenie w treści wskazanej książki. Na 
s. 9 autor wyraźnie zaznacza, iż monografia 
będzie opisywać stosunki USA i Iranu w la-
tach 2005–2010. W rzeczywistości dopiero 
od s. 102 rozpoczyna przedstawienie syl-
wetki Mahmouda Ahmadineżada a irańską 
politykę zagraniczną w okresie jego prezy-
dentury Dariusz Krajewski analizuje dopie-
ro od s. 121. W istocie implikuje to sprowa-
dzeniem podtytułu książki do zwięzłej, za-
ledwie 24-stronnicowej analizy sfery dok-
trynalnej irańskiej polityki zagranicznej 
w okresie prezydentury Amahmouda Ah-
madineżada i tym samym zachwiania pew-
nych proporcji co do treści. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, iż Dariusz Krajewski nie-
zwykle ambitnie sformułował tytuł i  cel 
swojej książki. Już na wstępie autor postawił 
interesującą a zarazem prawidłową tezę. Na 

s. 14 pisze: „doktryna polityki zewnętrznej 
islamskiej Republiki, mimo agresywnej re-
toryki ultrakonserwatywnego Mahmouda 
Ahmadinejada, ma charakter defensywny 
i ukierunkowana jest na przeciwdziałanie 
niekorzystnym dla tego bliskowschodnie-
go aktora zmianom w endogenicznym ła-
dzie bezpieczeństwa Zatoki Perskiej, wyni-
kającym przede wszystkim z charakteru za-
angażowania USA w regionie. […] to wła-
śnie polityka Stanów Zjednoczonych wzglę-
dem tej szyickiej republiki, mająca na celu 
niedopuszczenie do zwiększenia wpływów 
kraju w regionie, między innymi poprzez 
jego izolację, czy militaryzację sąsiedztwa, 
zmusza irańskich decydentów do aktywno-
ści mającej zagwarantować bezpieczeństwo 
państwu”.

Książka Dariusza Krajewskiego zbudo-
wana została w oparciu o zaledwie dwa roz-
działy zatytułowane odpowiednio: „Specy-
fika polityki zagranicznej islamskiej Repu-
bliki Iranu. Polityka Stanów Zjednoczonych 
wobec Zatoki Perskiej” (rozdział I) oraz 
„Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki 
Iranu Mahmouda Ahmadinejada” (rozdział 
II). Całość poprzedzona została Wstępem 
oraz dosyć istotną przy tego typu opraco-
waniach Notą o transliteracji. Każdy z roz-
działów został podzielony na trzy podroz-
działy, które odpowiednio traktują o: uwa-
runkowaniach historycznych i głównych 
determinantach relacji amerykańsko-irań-
skich; dominantach polityki zagranicznej 
Iranu po 1979 r.; polityce USA wobec Zato-
ki Perskiej po 1979 r. ze szczególnym wska-
zaniem na Iran; stopniowym wzroście zna-
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czenia neokonserwatyzmu w Iranie i prezy-
denturze uchodzącego za liberała Moham-
meda Chatami’ego; prezydencie Iranu Mah-
mudzie Ahmadineżadzie z punktu widze-
nia personalnego oraz kontrowersji naro-
słych wokół jego osoby i poglądów; polity-
ce zagranicznej Iranu w okresie prezyden-
tury Ahmadineżada. 

Autor stawia wiele tez niezwykle istot-
nych z punktu widzenia relacji amerykań-
sko-irańskich. Jak bowiem pisze na s. 44, 
polityki Iranu nie można ocenić w kate-
goriach irracjonalnej. Jest ona racjonalnie 
nastawiona na obronę interesu narodowe-
go i umacnianie pozycji hegemona w re-
gionie. „Islamska Republika Iranu prowa-
dzi w stosunku do USA racjonalną politykę, 
opartą na ocenie charakteru zaangażowa-
nia tego aktora w swoim sąsiedztwie oraz 
na pragmatycznej kalkulacji zysków i strat 
z utrzymywania obecnego stanu relacji, ich 
pogorszenia czy też poprawy” (s. 136). Au-
tor słusznie podkreśla nieskuteczność sank-
cji wobec Iranu. Równie wartościowe jest 
stwierdzenie zamieszczone na s. 45, gdy au-
tor wskazuje, że im większa jest dynami-
ka działań Stanów Zjednoczonych na Bli-
skim Wschodzie, tym bardziej będzie na-
silać się aktywność aktorów zarówno pań-
stwowych, jak i niepaństwowych (np. He-
zbollahu) w regionie Islamskiej Republiki 
Iranu i jej sojuszników. 

Jednakże w pracy odnaleźć można rów-
nież dosyć kontrowersyjne, niezrozumiałe 
a nawet błędne stwierdzenia. By tylko w tej 
materii wskazać na s. 57, gdy autor niepra-
widłowo określa politykę USA wobec Ira-

nu, sformułowaną przez Martina Indyka 
w 1993 r., jako politykę powstrzymywania. 
Była to bowiem polityka podwójnego po-
wstrzymywania (dual containment) Iraku 
i Iranu. Nazwa dual containment występu-
je w oficjalnych amerykańskich dokumen-
tach, w których wyraźnie podkreśla się, iż 
nie jest ona w  żaden sposób powiązana 
z polityką powstrzymywania ZSRR z okresu 
zimnej wojny. Ten sam błąd autor powtarza 
w Zakończeniu, gdy pisze: „USA powinny 
odejść od polityki powstrzymywania, któ-
ra może i była skuteczna w czasie zimnowo-
jennej rozgrywki z Moskwą, ale wobec wy-
zwań dzisiejszej polityki wobec Iranu wyda-
je się być niepotrzebna” (s. 147).

Nie do końca jasne pozostaje również 
stwierdzenie zamieszczone w podrozdzia-
le 1.2. „Dominanty polityki zagranicznej Is-
lamskiej Republiki Iranu po 1979 roku”. Na 
s. 35 można przeczytać: „Niepokój władców 
regionu powodowany był strachem przed 
zawładnięciem przez pobożnych szyitów 
duszą arabskich mas. Z tego też względu 
zamiast czuć się ukontentowani zapisa-
mi prawnymi o chęci Irańczyków do życia 
w symbiozie z innymi społecznościami po-
dzielającymi wiarę w Mahometa, skupili się 
oni przede wszystkim na powstrzymywa-
niu ekspansji ideologicznej tego kraju”. Au-
tor pisząc to zdaje się zapominać o realiach 
społeczno-polityczno-narodowościowych 
Bliskiego Wschodu i skomplikowanych re-
lacjach bilateralnych Iranu (dawnej Persji) 
z państwami regionu, napięciach występu-
jących we wzajemnych relacjach, ich złożo-
ności, piętrzących się trudnościach, kwe-
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stiach spornych a w końcu hasłach ekspor-
tu rewolucji islamskiej głoszonych oficjal-
nie przez Chomeini’ego, co przez sąsiednie 
kraje oraz Izrael mogło słusznie zostać od-
czytane w kategoriach zagrożenia ich wła-
snej racji stanu.

Gdy autor opisuje relacje amerykańsko-
-irańskie w okresie zimnej wojny Czytel-
nik wyraźnie odczuwa brak analizy wiodą-
cych strategii amerykańskich administra-
cji wobec Iranu, jak chociażby dokładnego 
odwołania do Twin Pillar Policy, co stano-
wiłoby doskonałe podłoże dla zrozumienia 
zawiłości stosunków dwustronnych na li-
nii Teheran – Waszyngton. W podrozdzia-
le 1.3. na s. 49 brakuje wskazania na dok-
trynę Eisenhowera jako tą, która niejako za-
początkowała zainteresowanie USA Bliskim 
Wschodem i postrzeganie USA w katego-
riach mocarstwa bliskowschodniego. Autor 
nieco lakonicznie rozpoczyna podrozdział 
od stwierdzenia, że Stany Zjednoczone, już 
co najmniej od kilku dekad, aktywnie za-
angażowane są w politykę bliskowschodnią. 
Przynajmniej zwięzłe, ale uporządkowane 
przedstawienie poszczególnych doktryn 
amerykańskiej polityki zagranicznej zarów-
no w okresie zimnej wojny, jak i po jej za-
kończeniu oraz wskazanie miejsca jakie zaj-
mował w nich Iran zdecydowanie podnio-
słoby wartość merytoryczną pracy i stwo-
rzyłoby konieczną platformę dla ostatecz-
nej analizy i porównania sfery doktrynal-
nej irańskiej polityki zagranicznej i relacji 
z USA w okresie prezydentury Mahmouda 
Ahmadineżada i jego poprzedników. Wąt-
pliwości może budzić również stwierdze-

nie zamieszczone na s. 50: „Doktryna Car-
tera to też początek wsparcia militarnego 
państw subregionu”. Wydaje się ponadto, iż 
autor zbyt powierzchownie i jednostron-
nie ocenił próby poprawy stosunków ame-
rykańsko-irańskich w okresie drugiej ka-
dencji Billa Clintona, a zwłaszcza działal-
ność na tym polu sekretarz stanu USA Ma-
deleine Albright. Na s. 86 D. Krajewski pi-
sze bowiem: „Clintonowi, kończącemu już 
swoją kadencję, nie udało się, mimo wielu 
okazji doprowadzić do przełomu w kontak-
tach obu krajów”. 

Poważne zastrzeżenie budzi również nie-
zwykle pobieżne odniesienie autora do pro-
gramu atomowego Iranu i jego wpływu na 
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Nie 
można bowiem zapomnieć, że irański pro-
gram atomowy stanowi jedną z zasadni-
czych determinant negatywnego postrze-
gania Iranu przez członków szeroko rozu-
mianej społeczności międzynarodowej. Po 
lekturze książki Dariusza Krajewskiego na-
suwa się pytanie, czy można (jak czyni to 
autor) usprawiedliwić działania Teheranu 
na rzecz wejścia w posiadanie broni atomo-
wej charakterem defensywnym jego polity-
ki zagranicznej? Jak również czy faktycznie 
żądania EU3 wobec Iranu w ramach kon-
struktywnego dialogu były zbyt wygórowa-
ne, jak określa to autor na s. 134?

W tym kontekście niezrozumiałe wyda-
je się również jedno z ostatnich zdań w Za-
kończeniu: „współpraca [USA – Iran] jest 
tym bardziej realna, iż oba kraje posiadają 
szereg wspólnych celów, do których zaliczyć 
można między innymi stabilizację Afgani-
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stanu, zapewnienie bezpiecznego przepły-
wu surowców z Zatoki na światowe rynki, 
nieproliferację broni, zapobieżenie wyści-
gowi zbrojeń na Bliskim Wschodzie, stwo-
rzenie regionalnego systemu bezpieczeń-
stwa, czy też współpracę w zwalczaniu al-
-Kaidy i talibów” (s. 148). Czy zatem spo-
glądając przez pryzmat atomowych ambi-
cji Teheranu faktycznie można stwierdzić, 
że nieproliferacja broni stanowi wspólny cel 
USA i Iranu? Program atomowy Iranu, co 
nie budzi wątpliwości, jest przecież w Wa-
szyngtonie postrzegany jako jedno z głów-
nych wyzwań dla bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych i ich sojuszników.

Warto również zwrócić uwagę, iż nieste-
ty od strony metodologicznej praca może 
budzić wiele zastrzeżeń. Przypisy zbudo-
wane zostały w sposób niezwykle nieczy-
telny a cała książka w przeważającej mierze 
została oparta o źródła internetowe. W Bi-
bliografii wymienione są zaledwie 23 wy-
dawnictwa zwarte, 14 artykułów nauko-
wych opublikowanych w „The Iranian Jo-
urnal Of International Affairs” oraz 1 za-
mieszczony w „The Middle East Journal”, 
przy 117 źródłach dostępnych w Interne-
cie. Ponadto w pracy razi nadmierne, wręcz 
nienaturalne nagromadzenie wyszukanego 
słownictwa. 

Reasumując, można stwierdzić, iż po 
lekturze pracy Dariusz Krajewskiego ma 
się wrażenie zdecydowanej proirańskości 
autora i zachwiania obiektywizmu w oce-
nie stosunków amerykańsko-irańskich oraz 
spojrzenia na irańską politykę zagranicz-
ną. Z jednej strony można potraktować to 

oczywiście jako zarzut, z drugiej zaś moż-
na ująć w kategoriach „innego”, ciekawego 
spojrzenia na stosunki bilateralne na linii 
Waszyngton – Teheran.

 Książka Dariusza Krajewskiego jest za-
tem wartościowym opracowaniem i zasłu-
guje na uwagę tych wszystkich, którzy za-
interesowani są bliskowschodnią sceną po-
lityczną, Iranem jako jednym z mocarstw 
regionalnych o ambicjach atomowych oraz 
polityką Stanów Zjednoczonych wobec tej 
części świata, ze szczególnym uwzględnie-
niem relacji na linii Waszyngton – Teheran.

Warto przy tym podkreślić, iż na pol-
skim rynku wydawniczym brakuje prac po-
święconych relacjom bilateralnym pomię-
dzy Stanami Zjednoczonymi a poszczegól-
nymi państwami Bliskiego Wschodu, co 
zdecydowanie podnosi wartość recenzo-
wanej książki.

 �  Katarzyna Czornik

helmut wagner, Vom Störenfried zum 
Bürgen. Die „deutsche Frage” im euro-
päischen Kontext. Ein politikwissen-
schaftliches Essay, mut-verlag, asen-
dorf 2012, ss. 228.

Już tytuł recenzowanej książki Od war
choła do gwaranta zwraca uwagę czytelni-
ka; autor zajmuje się ewolucją kwestii nie-
mieckiej od 1618 r., początku wojny 30-let-
niej aż po 2012 r. w kontekście historycznej 
roli Niemiec w Europie i Unii Europejskiej. 
Taką pracę mógł przygotować tylko polito-



256 Recenzje

log o wielkiej wiedzy teoretycznej i interdy-
scyplinarnej. Z zakresu nauki o polityce, fi-
lozofii polityki i socjologii. W swej struktu-
rze praca została podzielona na 9 rozdzia-
łów. Ich tytuły są w pełni uzasadnione me-
rytorycznie. Najpierw tak zwana pierwsza 
kwestia niemiecka rozumiana przez autora 
jako wojna 30-letnia i porządek westfalski 
oparty na suwerennych państwach narodo-
wych poprzez zjednoczenie Niemiec przez 
Prusy w 1871 r. i  zupełnie nieoczekiwane 
zjednoczenie podzielonego na RFN i NRD  
kraju w 1990 r.

Profesor Helmut Wagner nazywa swo-
ją ważną pracę politologicznym esejem. 
W rzeczywistości mamy do czynienia z pro-
fesjonalną analizą złożonej kwestii niemiec-
kiej w jej europejskim kontekście. Szczegó-
łową, obszerną i prowokującą do dyskusji 
i polemiki. Na tym przede wszystkim po-
lega jej naukowa wartość. Uważna lektu-
ra skłania do wniosku, że autorowi wręcz 
zależy na krytycznej refleksji nad historią 
i stanem współczesnym kwestii niemiec-
kiej. Recenzja musi więc uwzględnić wie-
le aspektów tej wartościowej pracy i zmie-
rzyć się z naukowym wyzwaniem rzuco-
nym przez samego autora. W rozdziale II 
zatytułowanym „Druga kwestia niemiecka” 
autor przypomina historię podziału Nie-
miec,  przyczyny takiego rozwiązania pro-
blemu niemieckiego po II wojnie światowej 
i cytuje m.in. Charlesa de Gaulle’a; zdaniem 
zmarłego francuskiego prezydenta podział 
Niemiec leżał w żywotnym interesie Fran-
cji. W tym miejscu  należy od razu dodać, 
że taki podział leżał również w interesie 

wszystkich zwycięskich mocarstw biorą-
cych udział w wojnie przeciwko hitlerow-
skiej III Rzeszy. 

Kwestii niemieckiej stale towarzyszy-
ła i towarzyszy obawa o wzajemny stosu-
nek sił zjednoczonych Niemiec z  ich ol-
brzymim potencjałem a  podzieloną po-
litycznie Europą. Unia Europejska złago-
dziła wprawdzie te lęki i obawy, ale ich nie 
wyeliminowała. Przyznaje to zresztą sam 
autor gdy pisze o kryzysie greckim i zna-
nej wypowiedzi przewodniczącego frak-
cji CDU/CSU w Bundestagu Volkera Kau-
dera (s.163). Kauder z wyraźną satysfakcją 
stwierdzał, że „w Europie znowu mówi się 
po niemiecku”. Szczególnie w kontekście tej 
wypowiedzi znanego niemieckiego polity-
ka należy stwierdzić, że pierwszy kanclerz 
RFN Konrad Adenauer rozumiał europej-
skie lęki i dlatego świadomie opóźniał przy-
wrócenie niemieckiego państwa narodowe-
go. W swojej pracy Wagner również uznaje 
europejskie obawy za uzasadnione. Przypo-
mina tezy amerykańskiego dyplomaty i hi-
storyka George’a F.Kennana i jego koncep-
cje trwałego rozwiązania kwestii niemiec-
kiej w Europie. 

Zdaniem Kennana problem niemiec-
ki można było rozwiązać albo poprzez po-
dział Niemiec, tak by poszczególne części 
tego państwa pozostawały w zgodzie z zasa-
dą europejskiej równowagi sił, lub poprzez 
integrację zjednoczonych Niemiec w struk-
turach europejskiej federacyjnej wspólno-
ty państw ponieważ wówczas nie byłyby 
one suwerenne i nie stanowiły zagrożenia 
dla innych. Zarówno Wagner, jak i Kennan 
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stwierdzali dalekowzrocznie i proroczo, że 
podziału Niemiec nie da się utrzymywać 
w nieskończoność. Historia przyznała im 
rację w 1990 r. Wagner niezmiennie repre-
zentuje pogląd, że integracja europejska jest 
najlepszym sposobem rozwiązania kwestii 
niemieckiej. Najbardziej niezawodnym spo-
sobem zapobieżenia nowej niemieckiej he-
gemonii i dominacji w Europie. Profesor 
Helmut Wagner od kilkudziesięciu lat kon-
sekwentnie broni tej tezy i nie zmienia swo-
jej optyki nawet w obliczu współczesnego 
głębokiego kryzysu Unii Europejskiej. 

Właśnie owa stałość poglądów auto-
ra prowokuje do refleksji i polemiki. Sta-
jemy tu bowiem przed dylematem wy-
rażonym przez  Tomasza Manna, który 
w 1953 r. w swoim wystąpieniu do studen-
tów w Hamburgu stwierdził, że potrzebuje-
my europejskich Niemiec, a nie niemieckiej 
Europy. Jeden z najbardziej znanych euro-
pejskich badaczy Timothy Garton Ash nie 
tak dawno pisał – odnosząc się do tego dy-
lematu – że oto współcześnie mamy euro-
pejskie Niemcy w niemieckiej Europie. Da-
lej stwierdzał, że zjednoczone Niemcy czy 
tego chcą, czy nie pozostają wiodącym mo-
carstwem również w Unii Europejskiej. De-
cydującym o jej przyszłości. Ostatecznym 
kształcie i charakterze. Helmut Wagner zna 
te wszystkie argumenty, ale pomimo tego 
dalej broni swoich tez; wymienia wpraw-
dzie współczesne europejskie zagrożenia, 
również te związane z nową rolą Niemiec 
w Europie, ale czytelnik odnosi wrażenie, 
że je pomniejsza i bagatelizuje. Przedsta-
wia – co jest naturalne i usprawiedliwio-

ne – niemiecki punkt widzenia na rolę 
współczesnych Niemiec w Europie. Ideali-
stycznie formułuje konsekwencje niemiec-
kiej jedności dla Europy. Są one – jego zda-
niem – jednoznacznie pozytywne i doko-
nywane w interesie Europy. Taki punkt wi-
dzenia jest kontrowersyjny. Przede wszyst-
kim ze względu na niemiecką politykę wo-
bec Jugosławii w latach 1991–1999. Zjedno-
czone Niemcy poprzez jednostronne uzna-
nie 23 grudnia 1991 r. niepodległości (se-
cesji) Słowenii i Chorwacji zapoczątkowa-
ły proces rozpadu tego bałkańskiego pań-
stwa. Doprowadziły do destabilizacji całe-
go rejonu. Można i należy spierać się z au-
torem o to, na ile tamte decyzje były uspra-
wiedliwione i rozsądne? Jest to kwestia tych 
lub innych interpretacji  problemu niemiec-
kiego w Europie. Wypada jedynie zauważyć, 
że tamte decyzje są w Europie bardzo róż-
nie oceniane:  od Jana Zielonki po Alfreda 
Grossera. Spotykają się z krytyką lub mniej-
szym lub większym zrozumieniem.

Kontrowersje dotyczą również rozdzia-
łu VII zawierającego przemyślenia autora 
na temat tzw. europejskiej wojny domowej. 
Termin został sformułowany przez Ernsta 
Nolte  i był źródłem znanego sporu histo-
ryków (Historikerstreit) w latach 80. Nol-
te za pomocą tego pojęcia usiłował zrela-
tywizować wyjątkowość Holocaustu i jego 
stanowisko spotkało się z natychmiastową 
i ostrą krytyką filozofów i historyków nie-
mieckich, m.in. Jürgena Habermasa, który 
trafnie zarzucił Nolte, że ten usiłuje pisać na 
nowo niemiecką i europejską historię. Au-
tora recenzji bardziej przekonuje teza słyn-
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nego filozofa Maxa Horkheimera, że kto nie 
chce mówić o kapitalizmie, powinien także 
milczeć o faszyzmie. Teza Horkheimera od-
powiada dominującej w nauce tezie, że bez 
światowego kryzysu gospodarczego z 1929 
r. niemieccy faszyści w sojuszu ze skrajną 
prawicą nie byliby w stanie przejąć wła-
dzy w Niemczech w 1933 r. Korespondują 
z tym przekonaniem również uwagi Seba-
stiana Haffnera,  że w 1918 r. Ebert i Noske 
zdradzili niemiecką rewolucję, ponoszą oso-
bistą odpowiedzialność za mord  na Róży 
Luxemburg i Karlu Liebknechcie i że to wła-
śnie ów egzotyczny sojusz niemieckiej so-
cjaldemokracji ze skrajną niemiecką prawi-
cą (Freikorps) był właściwą przyczyną owej 
niemieckiej i europejskiej prakatastrofy.

Profesor Helmut Wagner przyczyny 
owej prakatastrofy widzi z kolei w cyto-
wanej już wcześniej „europejskiej wojnie 
domowej”. Jest to również kwestia inter-
pretacji i przyjętych założeń badawczych. 
Można się z  takim spojrzeniem zgodzić 
lub przedstawić  zupełnie inne argumen-
ty. Lektura pracy Wagnera stale zmusza do 
refleksji, przemyśleń i  interpretacyjnych 
sporów. Uzasadnione jest więc w kontek-
ście jego analiz przypomnienie tezy byłego 
kanclerza RFN Kurta Georga Kiesingera, że 
„Niemcy, zjednoczone Niemcy mają swoją 
masę krytyczną. Są za duże by w europej-
skiej równowadze sił nie odgrywać żadnej 
roli i za małe by siły wokół siebie utrzy-
mywać samodzielnie w stanie równowa-
gi”. W polemice z pracą Helmuta Wagne-
ra trudno byłoby nie posłużyć się również 
i tym argumentem.

Największym atutem książki jest autor-
skie, oryginalne i systematyczne przedsta-
wienie własnych tez, hipotez i przemyśleń. 
Profesor Helmut Wagner jest uznanym eu-
ropejskim  politologiem. Jego prace mają 
swój wielki ciężar gatunkowy. Nie zwal-
nia to jednak nikogo od obowiązku nauko-
wego dyskursu z jego  tezami. Nawet tymi 
najbardziej przekonującymi. Nauka polega 
bowiem na bezustannej konfrontacji idei, 
sporze i dyskusji. Z całą pewnością moż-
na stwierdzić, że żaden z poważnych ba-
daczy zajmujących się kwestią niemiecką 
nie będzie mógł przejść obojętnie obok tej 
pracy. Pominąć ją lub zignorować. Stano-
wi ona nie tylko wielki wkład w sferę ba-
dań nad najnowszą historią Niemiec i Eu-
ropy, ale zmusza wręcz do krytycznego dys-
kursu nad źródłami europejskiego kryzy-
su i ewentualnych sposobów jego rozwią-
zania. Praca jest ważnym punktem odnie-
sienia dla wszystkich dalszych naukowych 
badań i analiz. Musieliby to przyznać na-
wet przeciwnicy tez i interpretacji Helmu-
ta Wagnera. W tym miejscu można jedynie 
wyrazić nadzieję, że praca zostanie przetłu-
maczona na język polski i będzie dostępna 
dla polskiego czytelnika.

Profesor Helmut Wagner od 1963 r. 
utrzymuje stałe i bliskie kontakty z pol-
skimi naukowcami. Jego wyjątkowa życz-
liwość, pomoc i – by wyrazić to dobitnie 
– wspaniałomyślność umożliwiły karierę 
naukową wielu z nich. Ich dalszy naukowy 
rozwój. Tylko w okresie od 1963 do 1993 r. 
przebywał w Warszawie, Poznaniu i Kra-
kowie najpierw jako stypendysta UNESCO, 
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a później m.in. jako profesor – gość Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako 
uczony i badacz wykładał teorię polityki 
m.in. na Uniwersytetach w Kioto, Tokio, Na-
goya (Japonia),uczelniach amerykańskich 
(Colorado State University i Yale w New 
Haven),w Korei Południowej na Uniwer-
sytecie w Seulu, w Chinach na Uniwersy-
tecie w Pekinie i był również przewodni-
czącym  Europejskiego Oddziału Studiów 

Atlantyckich w Ottawie w Kanadzie.  Jego 
otwartość, bezpośredni stosunek do młod-
szych stażem i wiekiem kolegów imponują 
do dzisiaj; nie zawsze i nie wszystkich ba-
daczy stać na taką postawę. Powinni o tym 
pamiętać wszyscy czytelnicy tej rzeczowej 
i prowokującej do wielu refleksji i sporów 
badawczych pracy. 

 
 �Andrzej Młynarski



vol.  38/2013 ISSN  1505-2192

1� Materiały do druku należy przysyłać drogą elektroniczną na skrzynkę 
e‑mailową Redakcji�

2� Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu napisanego 
w dowolnym popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym z nastę‑
pujących formatów: �rtf, �doc, �docx, �odt�

3� W tekście nie należy stosować żadnego formatowania i wyróżnień graficz‑
nych�

4� Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów�
5� Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism�
6� Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów oraz wyrażenia obco‑

języczne�
7� Przypisy należy umieszczać na dole strony� Należy je numerować kolejno 

jednym ciągiem�
8� Zasady sporządzania przypisów:

a) zamieszczane w przypisach prace należy podawać w pełnym zapisie 
bibliograficznym: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, 
przecinek, tytuł dzieła, przecinek, miejsce wydania i rok wydania, prze‑
cinek, numer strony, do którego przypis odsyła, kropka;

b) nie należy podawać wydawnictw;
c) w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł, rok, kolejny 

numer i stronę(‑y);
d) Internetu: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze 

ścieżki, odczyt z dn� dd.mm.rrrr;
e) w przypadku prac zbiorowych: tytuł, redaktor, miejsce wydania i rok 

wydania, numery stron�

 
 

wSkazówki dla autOrów



261Wskazówki dla autorów  

9� Należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty: op�cit� (pisane 
łącznie), ibidem, idem itp� – nie stosując kursywy�

10� Objętość artykułów nie może przekraczać 30 000 znaków (wraz z przypi‑
sami i abstraktem w języku angielskim)�

11� Recenzje nie powinny przekraczać 10 000 znaków�
12� W przypadku recenzji należy podać imię, nazwisko, tytuł, wydawnictwo, 

miejsce i rok wydania oraz całkowitą liczbę stron recenzowanej pozycji�
13� Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy 

zatem o przesyłanie materiału w postaci, którą uznał za ostateczną�
14� Autor proszony jest ponadto o podanie:

a) imienia i nazwiska wraz ze swoim stopniem i tytułem naukowym;
b) nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony;
c) dokładnego adresu zamieszkania, adresu e‑mail, numeru telefonu;
d) tytułu artykułu oraz abstraktu w języku angielskim (maksymalnie do 

900 znaków)�
e) do 5 słów kluczowych (w języku angielskim) opisujących artykuł�

15� Artykuł wraz z dodatkowymi informacjami powinien zostać przesłany 
w jednym pliku�

Zapora „ghostwriting”
Redakcja „Athenaeum” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkol‑
nictwa Wyższego dotyczące ochrony przed „ghostwriting” (nieujawnionym 
autorstwem lub współautorstwem artykułu) i „guest authorship” (pozornym 
autorstwem lub współautorstwem artykułu), gdyż są one przejawami nierzetelno‑
ści naukowej� Wszelkie wykryte przypadki tego typu będą demaskowane, włącznie 
z powiadomieniem właściwych instytucji�

UWAGA!
Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom, nie będą drukowane� 
Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła� Warunkiem otrzymania egzemplarza 
autorskiego jest podanie w zgłoszeniu aktualnego adresu korespondencyjnego� Redakcja 
zastrzega sobie prawo przeredagowywania tekstów niespełniających powyższych wymagań 
oraz poprawiania w toku korekty oczywistych błędów i pomyłek (zwłaszcza językowych)� 
Wersją pierwotną pisma jest wersja papierowa�


