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Bohater Carlyle’a w świecie systemów złożonych: 
Filip Pierzchalski, Morfogeneza przywództwa  
politycznego. Pomiędzy strukturą a podmiotowością 
sprawczą, Bydgoszcz 2013, s. 353 
 

 

Zacznijmy od uderzenia we wzniosłą nutę, przynależną pojęciu i postaci 

przywódcy. Świat polityczny oglądany oczami tradycyjnie pojętej historii to 

świat heroiczny, to świat Thomasa Carlyle’a. Wypełniony postaciami, które 

dokonują wielkich czynów i prowadzą zbiorowości ludzkie ku wspaniałym ce-

lom, bezpiecznie ulokowanym w odległej przyszłości. Czym owe cele ostatecz-

nie mogłyby być, nigdy precyzyjnie nie określono, choć obietnica powszechnej 

miłości, jak wskazuje polski przykład, może być nadal skuteczna. Takich pytań 

i  wątpliwości nie lubią zresztą ani wielcy bohaterowie, ani wielcy przywódcy. 

A  czego o ich wielkości byśmy nie sądzili, zadawanie im takich pytań może 

okazać się niebezpieczne, bo choć ich wielkość bywa wątpliwa, to władza nad 

życiem i śmiercią ginących w anonimowej szarości ludzi bywa rzeczywista. 

O  inteligencji G. W. Busha można ułożyć dowolną ilość dowcipów, ale nie 

zmienia to faktu, że świat podążył za nim mniej lub bardziej chętnie. Czy to nie 

jest zaskakujące i domagające się wyjaśnienia? A może jednak to tylko złudze-

nie naiwnego obserwatora? Wystarczy może zdjąć z przywódców ów blask 

wzniosłości, tak często wyczarowywany przez historyków, a Carlyle to oczywi-
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ście jeden z wielu przykładów. Estetyka rzeczywista lub zmyślona nie może 

bowiem być podstawą do naukowej analizy fenomenu przywództwa, która 

wymaga sprowadzenia go na ziemię. To właśnie czyni w swojej książce Filip 

Pierzchalski. Carlyle pojawia się w niej tylko jako wspomnienie (s. 16), za to 

odnaleźć w niej można analizę modeli przyczynowych ludzkich zachowań, 

w  których nie ma miejsca na tajemnicze oddziaływania (podstawę tej tajemni-

cy stanowi domniemana skala oddziaływania polityków) i chyba nawet Webe-

rowską charyzmę. 

 Problem przywództwa można sensownie rozpatrywać tylko w szerszym 

kontekście, którym w naukach społecznych jest zagadnienie podmiotowości. 

Kilka słów zatem o strukturze książki Pierzchalskiego, która próbuje ten pro-

blem uchwycić. 

 W części pierwszej, zatytułowanej Dialektyczna interpretacja podmio-

towości politycznej, Autor podejmuje próbę usytuowania teorii polityki w ra-

mach metodologii nauki, podkreślając przy tym wieloaspektowość zjawisk poli-

tycznych. Problem struktury i podmiotu ukierunkowuje na rozwiązanie, które 

w klasycznej terminologii określa się mianem dialektycznego. Na poziomie 

modelu wyjaśniania jest to po prostu odejście od linearnego rozumienia kau-

zalności. To stanowi punkt wyjścia dla ostatniego rozdziału tej części, w którym 

przedstawiona jest morfogenetyczna koncepcja podmiotowości politycznej. 

Część druga książki, nosząca tytuł Współczesne uwarunkowania przywództwa 

politycznego, poświęcona jest omówieniu tego pojęcia oraz jego reinterpreta-

cji w paradygmacie morfogenetycznym.  

W ostatnim rozdziale autor analizuje w ramach tego modelu dwa przy-

padki przywództwa. Casus Leszka Millera jako przypadek przywództwa indywi-
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dualnego i casus Platformy Obywatelskiej jako przykład przywództwa  

zbiorowego. 

 Znaczenie przedsięwzięcia, którego podjął się w swej pracy Pierzchalski, 

jasno się nam przedstawi, jeśli spojrzymy na nie z perspektywy dylematów, 

z  którymi powinien się uporać każdy badacz tego zjawiska. Podkreślmy, ba-

dacz, który chciałby to zjawisko nie tylko opisać na poziomie historycznym, ale 

także zaproponować taki model jego eksplanacji, który przynajmniej w założe-

niu pozostawałby zgodny z obrazem świata wynikającym z perspektywy nau-

kowej, w którym naczelna regułą jest zasada przyczynowości. Autor porusza się 

na gruncie krytycznego realizmu, czyli w ramach stanowiska naturalistycznego, 

nazywanego też epistemologią ewolucyjną (s. 150 i nn.). 

 Na poziomie pierwszych asocjacji wydaje się od razu, że kwestia pod-

miotowości z punktu widzenia naturalizmu nie istnieje. Podmiot jest czystą 

konstrukcją formalną, z przyrodą nie mającą nic wspólnego. O ile kwestia 

przywództwa rozumianego jako pozycja dominująca w grupie społecznej wyda-

je się na gruncie naturalistycznych założeń epistemologicznych do przyjęcia, 

o  tyle kwestia przywództwa osadzonego na gruncie podmiotowości wydaje się 

należeć do świata metafizyki lub też jawi się jako błędnie postawiony problem. 

W pierwszym przypadku społeczeństwo ludzkie może być traktowane jako 

jeden z przypadków różnych typów organizacji społecznych występujących 

w przyrodzie. W drugim przypadku, czyli przywództwa rozumianego w katego-

riach podmiotowości, pojawia się zasadnicza kwestia stosunku podmiotowości 

do przyczynowości. W tym wypadku chodzi o podmiot o charakterze spraw-

czym, a nie poznawczym, choć nawet jeśli analitycznie taki podział ma sens, to 

sprawstwo nieodmiennie wydaje się być powiązane ze zdolnościami poznaw-

czymi. 
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 Jeśli zatem uznajemy, że światem podmiotów politycznych rządzi zasa-

da przyczynowości, to pojawia się problem, który nie istniej w innych naukach 

niż społeczne. Podmiot staje się integralną częścią świata badanego. Mamy 

zatem wybór: albo stosujemy przyczynowość, pomijam przy tym ogólnie znane 

krytyki tego pojęcia, na poziomie struktur społecznych w powszechnie przyję-

tym sensie, albo proponujemy taki jej model, który uwzględnia ten poziom 

emergentnych własności świata. Przypomnę tu tylko może tezę w odniesieniu 

do biologii wybitnego przedstawiciela darwinizmu Ernsta Mayra, że jedną 

z  istotnych konsekwencji teorii Darwina jest zerwanie z jednoznacznie deter-

ministycznym obrazem rzeczywistości i pojawienie się historii już na poziomie 

biologii1. 

 Autor proponuje rozwiązanie powyższych problemów w ramach para-

dygmatu morfogenetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem teorii podmio-

towości Margaret S. Archer. W znanych w politologii kategoriach jest to taka 

wersja podejścia systemowego, która zdaje się unikać jednostronności trady-

cyjnego holizmu, a ponadto stanowi alternatywę wobec całego sporu związa-

nego z holizmem i indywidualizmem w naukach społecznych. Tak jak w przy-

padku ogólnej teorii systemów Ludwiga von Bertalanffy’go teoria Archer ma 

swoje źródło w modelach rozwojowych powstałych w ramach biologii. Na 

marginesie historii zapożyczeń modeli może warto wspomnieć, że David Ea-

ston, klasyk podejścia systemowego w politologii, swoją znajomość systemów 

pogłębiał na seminarium z psychiatrami2. Warto o tym wspomnieć ze względu 

na podnoszony czasami zaskakujący postulat czystości dziedzinowej w nauce. 

Książka Filipa Pierzchalskiego na pewno nie reprezentuje tego sposobu myśle-
                                                           
1 E. Mayr, Darwin’s Influence on Modern Thought, [w:] „Scientific American”, July 2000, s. 79-
83. 
2 D. Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems, [w:] „Word Politics” vol. 9, nr 3,  
s. 384. 
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nia. Tezę o realności zjawisk politycznych łączy on z szerokim zapleczem teore-

tycznym i metodologicznym. 

 W dużym skrócie kilka zdań o samym podejściu morfogenetycznym. 

Oparte jest ono na analogii do ontogenezy i filogenezy w teorii ewolucji 

 (s. 163). Ta druga wyznacza warunki czy reguły dla ontogenezy, ale jej nie do-

określa. Jak w przypadku każdej analogii można dyskutować o zakresie jej sto-

sowalności. Najistotniejsze w niej jest to, że łączy w sobie teorię zmiany osob-

niczej i gatunkowej, a zatem na wyższym poziomie zmiany indywidualnej i ca-

łościowej. Pamiętać też należy, że teoria Darwina zerwała z Arystotelesowskim 

pojęciem gatunku jako eternalistycznego bytu, najważniejsza jest relacja 

w  postaci interakcji ze środowiskiem. Jak teraz to przełożyć na długotrwały 

spór pomiędzy holistami i indywidualistami w teorii społecznej? 

 Bardzo szczegółowe analizy potencjalny czytelnik odnajdzie w omawia-

nej książce, zatem pozwolę sobie na pewien heurystyczny skrót, zaczerpnięty 

od Petera Wincha, zawarty w prostym pytaniu: co było pierwsze, koszykarz czy 

koszykówka? Bez względu na to, czy będziemy brać pod uwagę porządek przy-

czynowy, czasowy czy logiczny staniemy jednak mocno skonsternowani przed 

tak postawionym pytaniem. Nawet porządek ważności nas nie ratuje. Magic 

Johnson nigdy nie był aż tak magiczny, aby uznać go za bardziej ważnego od 

całej dyscypliny, ale bez niego koszykówka nie wzniosłaby się na poziom sztuki, 

pozostając przy tym koszykówką. Podobnie jest z pytaniem w odniesieniu do 

jednostki i struktury. To, co Pierzchalski omawia pod pojęciem różnie rozumia-

nej konflacji, sugeruje nam, że spór o pierwotność struktury wobec jednostki 

lub na odwrót jest pozorny. Jednostka jest konstruktem społecznym w sensie 

efektu złożonego procesu interakcji i stanowi jego siłę napędową, ale nie zna-

czy to, że jej działania są zawsze zgodne z tą strukturą. Każdy człowiek stanowi 
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system, działający w środowisku, ale pozostający przy tym względnie odrębną 

całością, której zachowanie nie musi współgrać z istniejącym systemem. W tak 

rozumianej podmiotowości, którą Autor analizuje, rozpisując ją na tak zwany 

cykl morfogenetyczny w postaci macierzy (ss. 176, 285, 287), najistotniejsza 

wydaje się być refleksyjność. Nie należy jej jednak mylić z koncepcją Kartezjań-

skiego podmiotu. Dotyczy ona bowiem zarówno podmiotów indywidualnych, 

jak i zbiorowych i należy ją pojmować w kategoriach analizowania informacji. 

Dialog to tylko jeden z przypadków takiego procesu. Autor szeroko odwołuje 

się również do polskiej literatury naukowej, więc nie od rzeczy będzie w tym 

miejscy przypomnieć koncepcję człowieka Romana Ingardena, człowieka jako 

systemu względnie izolowanego.  

 Jak takie pojęcie podmiotowości przekłada się na pojęcie przywództwa 

politycznego? Autor rozróżnia dwa typy uwarunkowań przywództwa, które 

możemy poddawać analizie, uwarunkowania egzogeniczne (strukturalne)  

i uwarunkowania endogeniczne (podmiotowe). Rozpatruje je na dwóch wspo-

minanych powyżej przypadkach, Leszka Millera i Platformy Obywatelskiej. Wy-

nika z nich przede wszystkim to, że proces powstawania przywództwa ma cha-

rakter wieloaspektowy (co może rozczarować potencjalnych kandydatów) 

i  polega na żmudnym budowaniu struktur zależności i wpływu, a także na pro-

cesie samodoskonalenia. Co więcej, cały ten proces, jak każdy proces ewolu-

cyjny, podatny jest na zmiany, które zachodzą ze względu na przypadkowe 

wydarzenia. Kontyngencja nad nim wisi niczym miecz Damoklesa. Przywódcy 

zatem rodzą się (przy całej metaforyczności wydaje się to całkiem trafne okre-

ślenie) w trakcie bolesnego procesu oddziaływań społecznych, a nie stają się 

wielkimi dzięki gwiazdom i wyrokom przeznaczenia. O tych, którzy odpadli 

w  wyniku tej ewolucji, nigdy nie pomyślimy jako o wielkich lub też nigdy się 
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o  nich nie dowiemy. Przywódcy również nie rządzą procesami, które wyniosły 

ich do władzy, złudzenie nadsprawstwa, które im towarzyszy, nie jest niczym 

więcej jak złudzeniem. Dodanym dla osłody. Punkt, w którym w sposób uza-

sadniony będziemy mogli twierdzić, że panujemy nad procesami, których sami 

częścią jesteśmy, jest daleko przed nami. 




