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Wprowadzenie 

Tematyka przywództwa politycznego zyskuje coraz szersze grono badaczy oraz 

czytelników w Polsce. Jest to konsekwencja licznych inicjatyw badawczych, 

konferencji i publikacji. Dzięki kolejnym przedsięwzięciom jesteśmy w  stanie 

lepiej zrozumieć istotę przywództwa politycznego. Poszerza się tym samym 

nasza wiedza nie tylko o tej problematyce, ale również o ujęciach i tematyce 

badawczej. 

 Dotychczas występował brak opracowania dążącego do zebrania 

i  przedstawienia zagadnień poruszanych w analizach przywódców politycz-

nych w polskiej literaturze przedmiotu. Jest to pierwsza próba syntezy i naszki-

cowania obrazu, jaki powstaje po dokładnym prześledzeniu treści opracowań. 

Niniejszy tekst jest konsekwencją przeprowadzonej wcześniej interpretacji 

ilościowej kierunków badań nad przywództwem politycznym, gdyż wyróżnione 

wówczas trendy pokazały, że przywódcy polityczni stanowią główną oś zainte-
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resowania wśród polskich badaczy. Dlatego warto dokonać pogłębionych stu-

diów nad tym zagadnieniem. 

 Celem opracowania jest ukazanie zagadnień poruszanych w artykułach 

dotyczących badań przywódców politycznych oraz płynących z nich wniosków. 

Kluczowe jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na jakich aspektach kon-

centrują się autorzy, dokonując analiz przywódców politycznych. 

Poprzez tytułowe zagadnienia rozumiane są problemy, na które zwraca-

ją uwagę autorzy artykułów. Należy więc w tym miejscu podkreślić, że stoso-

wane w niniejszym tekście pojęcia zagadnień badawczych/obszarów/ujęć nie 

są tożsame z podejściami i modelami teoretycznymi. Nie jest celem pracy 

wskazanie na wypracowane w literaturze światowej metody, modele i podej-

ścia badawcze i ich odniesienie do polskich analiz. W skromnym zamierzeniu 

jest nim bowiem ukazanie i uszeregowanie opracowań odnośnie tematyki. To 

znaczy, że aspiracją tego opracowania jest analiza „co” badają, bardziej niż 

„jak”, gdyż to drugie może stanowić dopiero następny krok. 

 Struktura tekstu została podzielona na cztery części. Po wprowadzeniu 

do opracowania przedstawiony zostanie zakres badań i ogólna charakterystyka 

przywódców politycznych. Następnie na tak wskazanym materiale przeprowa-

dzona zostanie analiza treści tychże prac i wyróżnienie głównych obszarów 

tematycznych. Na tej podstawie możliwe będzie wyciągnięcie wniosków odno-

śnie sposobów podejmowania tematyki. 

 Wiedza o badaniach nad przywódcami politycznymi jest równie ważna, 

jak wiedza o przywódcach politycznych. Staje się wówczas możliwe zapoznanie 

z różnorodnością ujęć badawczych, co przyczyni się do dalszego rozwoju i do-

skonalenia kolejnych prób poznawczych. 
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Zakres badań i ogólna charakterystyka przywódców politycznych 

Wcześniejsze ustalenia ilościowe, stanowiące podstawę do niniejszej analizy, 

pokazały, że tematyka przywódców politycznych jest najbardziej popularna. 

Przywołując najistotniejsze dane, należy podkreślić, że w 15 monografiach 

zbiorowych wydanych w Polsce1, znajdują się 354 artykuły, z których najwięcej 

dotyczyło przywódców politycznych. Stanowi to największą kategorię badań, 

obok przywództwa politycznego na poziomie lokalnym, teorii przywództwa 

politycznego, przywództwa politycznego w poszczególnych państwach i regio-

nach, przywództwa partyjnego. 

Uwzględnione w tym miejscu opracowania odnoszą się do 51 polityków 

(11 polskich2 i 40 zagranicznych3). Wydaje się zatem, że jest to wystarczająca 

                                                           
1 Przywództwo polityczne, T. Bodio (red.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, 
Warszawa 2001; L. Rubisz, K. Zuba (red.), Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, 
międzynarodowy, Toruń 2004; A.K. Piasecki (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej 
Afryce Kraków 2006; A. Żukowski (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne, Olsztyn 
2008; J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji 
partycypacyjnej, Toruń 2008; S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.), Gra w przywództwo – 
jak zdobyć i  utrzymać władzę, Lublin 2008; B. Szklarski (red.), Lider, Manager, Oportunista – 
współczesne koncepcje przywództwa, Warszawa 2008; K. Kasianiuk (red.), Władza 
i  przywództwo polityczne w demokracji, Warszawa 2008; E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska 
(red.), Przywództwo, elity i  transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, Lublin 
2010; T. Bodio (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010; T. Bodio, 
W. Jakubowski (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne 
i praktyka, Warszawa 2010; A. Kasińska-Metryka (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej 
polityce, Toruń 2011; W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski (red.), Liderzy i przywódcy 
w rzeczywistości polonijnej, Warszawa 2011; J. Knopek (red.), Przywództwo polityczne 
a przywództwo polonijne. Między teorią a praktyką, Koszalin 2011. 
2 Skupiono się na następujących przywódcach politycznych: Lech Kaczyński (5 razy); Lech 
Wałęsa (3); Jarosław Kaczyński (2); Józef Piłsudski (2); Donald Tusk (2); Leszek Balcerowicz; 
Wojciech Jaruzelski; Jacek Kuroń; Aleksander Kwaśniewski; Ignacy Paderewski; Janusz Palikot. 
3 Uwaga została skierowana na następujących przywódców politycznych: Władimir Putin 
(5 razy); Hugo Chávez (4); Konrad Adenauer; Silvio Berlusconi; Tony Blair; Jacques Chirac; 
ChunDoo Hwan; Mustafa Dżemilew; Faruk I; Francisco Franco; Mohandas Karamchand Gandhi; 
Indira Gandhi; Michaił Gorbaczow; Saddam Husajn; Borys Jelcyn; Wiktor Juszczenko; Laurent 
Kabila; Joseph Kabila; Muammar Kaddafi; Kim Dae Jung; Kim Young Sam; Vaclav Klaus; Helmut 
Kohl; Aleksander Łukaszenko; John Garang de Mabior; Nelson Mandela; Vladimir Meciar; 
Dimitrij Miedwiediew; Slobodan Milosevic; Evo Morales; Rhodriego Morgana; Nursułtan 



128 

 

liczba tekstów i postaci, na bazie których można wyciągnąć szersze wnioski. 

Wśród nich znajdziemy zarówno takie nazwiska polityków, które są rozpozna-

walne, jak i takie, które nie są znane szerokiemu gronu czytelników i obserwa-

torów życia politycznego.  

Zwracając uwagę na kontekst geograficzny, warto wspomnieć, że więk-

szość opracowań dotyczy przykładów zagranicznych, a rodzimi politycy nie 

stają się celem dociekań. Uwzględniając państwa, z których pochodzili przy-

wódcy polityczni, trudno wskazać tu jakieś wyraźne dysproporcje, gdyż uwaga 

rozprzestrzeniała się w miarę równomiernie.  

 

Tab. 1. Przywódcy polityczni w kontekście geograficznym i czasowym. 

Przywódca Kraj Region Postać  
historyczna 

Władimir Putin Rosja Azja/Europa Nie 
Hugo Chavez Wenezuela Ameryka Płd Nie 

Konrad Adenauer Niemcy Europa I poł. XX w. 
Silvio Berlusconi Włochy Europa Nie 

Tony Blair Wielka Brytania Europa Nie 
Jacques Chirac Francja Europa Nie 
ChunDoo Hwan Korea Płd Azja II poł. XX w. 

Mustafa Dżemilew Ukraina Europa Nie 
Faruk I Egipt/Sudan Afryka I poł. XX w. 

Francisco Franco Hiszpania Europa II poł. XX w. 
Mohandas Karamchand 

Gandhi Indie Azja I połowa XX w. 

Indira Gandhi Indie Azja II poł. XX w. 
Michaił Gorbaczow ZSRR/Rosja Azja Nie 

Saddam Husajn Irak Azja Nie 
Borys Jelcyn Rosja Azja/Europa Nie 

Wiktor Juszczenko Ukraina Europa Nie 
Laurent Kabila Kongo Afryka Nie 
Joseph Kabila Kongo Afryka Nie 

Muammar Kaddafi Libia Afryka Nie 
Kim Dae Jung Korea Płd Azja Nie 

 

                                                                                                                                                          
Nazarbajew; Olof Palme; Theodor Roosevelt; RohTaeWoo; Thomas Sankara; Robert Schuman; 
Leopold Sedar Senghor; Antanas Smetona; Jan Smuts. 
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Przywódca Kraj Region Postać  
historyczna 

Kim Young Sam Korea Płd Azja Nie 
Vaclav Klaus Czechy Europa Nie 
Helmut Kohl Niemcy Europa Nie 

Aleksander Łukaszenko Białoruś Europa Nie 
John Garang de Mabior Sudan Afryka Nie 

Nelson Mandela RPA Afryka Nie 
Vladimir Meciar Słowacja Europa Nie 

Dimitrij Miedwiediew Rosja Azja/Europa Nie 
Slobodan Milosevic Jugosławia/Serbia Europa Nie 

Evo Morales Boliwia Ameryka Płd Nie 
Rhodri Morgana Walia Europa Nie 

Nursułtan Nazarbajew Kazachstan Azja Nie 
Olof Palme Szwecja Europa II poł. XX w. 

Theodor Roosevelt Stany Zjednoczone Ameryka Płn I poł. XX w. 
RohTaeWoo Korea Płd Azja Nie 

Thomas Sankara Górna Wolta/Burkina 
Faso Afryka II poł. XX w. 

Robert Schuman Francja Europa I poł. XX w. 
Leopold SedarSenghor Senegal Afryka II poł. XX w. 

Antanas Smetona Litwa Europa I poł. XX w. 
Jan Smuts ZPA Afryka I poł. XX w. 

    
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Patrząc szerzej przez pryzmat kontynentów, widać większą dyspropor-

cję w analizach polityków zagranicznych. Największa liczba polityków pochodzi 

z Europy (16), Azji (9), Afryki (9), Ameryki Płd (2), Ameryki Płn (1), zaś z Rosji 

 – jako po części państwa leżącego w Azji/Europie – 3. Z rodzimego punktu 

widzenia można dostrzec zatem, że kierunek analiz jest pochodną położenia 

geograficznego. Nie powinno to dziwić, że im odleglejszy kraj, tym rzadziej jego 

politycy skupiają na sobie uwagę polskich badaczy. 

Kolejnym wyróżnikiem poddanym oszacowaniu jest odległość czasowa, 

jaka dzieli ukazanie się publikacji od zakończenia aktywności politycz-

nej/pełnienia stanowisk publicznych. W przypadku polskich polityków tylko 

dwa spośród jedenastu przypadków dotyczyły postaci funkcjonujących w dale-
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kiej przeszłości (Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski). W przypadku polityków 

zagranicznych 13 z 40 zakończyło swoją aktywność w I poł. XX wieku (Konrad 

Adenauer, Mohandas Karamchand Gandhi, Theodor Roosevelt, Robert Schu-

man, AntanasSmetona, Jan Smuts) lub II poł. XX wieku (Chun Doo Hwan, Fran-

cisco Franco, Indira Gandhi, Olof Palme, Thomas Sankara, Leopold Sedar Sen-

ghor). Można więc stwierdzić, że zdecydowana większość opracowań dotyczy 

polityków współczesnych, dobrze znanych autorom poświęcającym im swoją 

uwagę. Są to przywódcy polityczni aktualnie pełniący funkcje publiczne lub 

czyniący to w bardzo niedalekiej przeszłości. 

 

Zagadnienia badawcze w analizach przywódców politycznych 

Tematyka podejmowana przez poszczególnych autorów jest oczywiście zróżni-

cowana. Odmienność ta jest jak najbardziej wskazana i trudno oczekiwać jed-

nolitości. Dlatego celem nie jest ocena poszczególnych opracowań, lecz 

uchwycenie pewnych wspólnych cech podejmowanej problematyki. Umożliwi 

to wskazanie określonych trendów w badaniach przywódców politycznych. 

Niestety precyzyjność takiego wywodu jest ograniczona. Wynika to bowiem 

z  przyporządkowania każdego z opracowań do pewnej grupy, co zawsze pozo-

staje dyskusyjne – tym bardziej, że część z nich traktuje o kilku wątkach jedno-

cześnie. 

Jednak po dokładnej lekturze i namyśle można wyciągnąć wstępne 

wnioski o ogólnych kierunkach analiz. W kontekście poszczególnych polityków 

można wyróżnić teksty, które koncentrują się na trzech obszarach: zagadnie-

niach biograficznych; porównaniach przywódców politycznych; pozostałych 

zagadnieniach ich aktywności. 

 



131 

 

1) Zagadnienia biograficzne 

Najczęściej spotykanym zagadnieniem w analizach przywódców politycznych 

jest przedstawienie ich osoby w kontekście drogi do władzy. Autorzy skupiają 

się na kolejnych etapach życia, osiąganiu pozycji politycznych czy też sposobie 

ich sprawowania. Wówczas dąży się do zarysowania całokształtu politycznej 

aktywności danego przywódcy politycznego. Co oczywiste, trudno tu o  jakiś 

jednolity schemat, gdyż każdy z autorów czyni to w nieco odmienny sposób. 

Jednak co kluczowe, lektura tych opracowań wyraźnie wskazuje na ujęcie bio-

graficzne i dążenie do opisu przywódcy politycznego4.  

                                                           
4 R. Lisiakiewicz, Władimir Putin – droga do władzy, [w:] A.K. Piasecki (red.), Model 
przywództwa…, s. 347-358; S. Chazbijewicz, Mustafa Dżemilew jako przywódca ruchu 
narodowego Tatarów krymskich, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys 
przywództwa…, s. 383-394; S. Chazbijewicz, Faruk I – ostatni król Egiptu, [w:] A. Żukowski 
(red.), Przywódcy i  przywództwo we współczesnej Afryce…, s. 163-172; M. Marczewska-Rytko, 
Przywództwo polityczne Indiry Gandhi, [w:] A.K. Piasecki (red.), Model przywództwa…, s. 381-
389; M.M. Dziekan, Saddam Husajn: megalomania i terror, [w:] L. Rubisz, K. Zuba (red.) 
Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość…, s. 244-258; M. Bankowicz, Muammar 
Kaddafi: arabski lider Czarnej Afryki?, [w:] A. Żukowski (red.), Przywódcy i przywództwo we 
współczesnej Afryce…, s.199-222; M. Korzeniewska-Wiszniewska, Slobodan Milosevic – od 
przywódcy narodowego do zbrodniarza wojennego, [w:] A. Kasińska-Metryka (red.), Studia nad 
przywództwem politycznym…, s. 238-270; B. H. Toszek, Przywództwo na miarę możliwości. 
Wizja postdewolucyjnej Walii w programie politycznym Rhodriego Morgana, [w:] W. Konarski, 
A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys przywództwa…, s. 413-426; B.H. Toszek, Wpływ 
osobowości politycznej Olofa Palmego na ukształtowanie nowoczesnego modelu przywództwa 
partyjnego w Szwecji, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne – przywództwo 
partyjne…, s. 255-267; M. Sudoł-Szczepaniak, >>Skazany na sukces<<. Kariera polityczna 
Nursułtana Nazarbajewa, [w:] B. Szklarski (red.), Gra w przywództwo…, s. 145-154; K. Minkner, 
Mohandas Karamchand Gandhi. Przywódca egalitarny w zhierarchizowanym społeczeństwie, 
[w:] L. Rubisz, K. Zuba (red.) Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość…, s. 320-335; 
S. Bachrynowski, Polityka >>non violence<<, czyli model przywództwa politycznego Mahatmy 
Gandhiego,[w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys przywództwa…, s. 513-
521; M. Ząbek, John Garang de Mabior narodowa ikona >>Nowego Sudanu<<, 
[w:] A. Żukowski (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce…, s. 247-267; 
A. Żukowski, Nelson Mandela – południowoafrykański mąż stanu, [w:] L. Rubisz, K. Zuba (red.) 
Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość…, s. 298-307; B. Ndiaye, Thomas Sankara – 
Utracona nadzieja Afryki, [w:] A. Żukowski (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej 
Afryce…, s. 269-287; M. Molendowska, Robert Schuman – wzór skutecznego przywództwa 
europejskiego, [w:] A. Kasińska-Metryka (red.), Studia nad przywództwem politycznym…, 
s. 222-237; I. A. Ndiaye, Dialog między Afryką a Europą. Leopold Sedar Senghor – duchowy 
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Wśród tych opracowań występuje zróżnicowanie odnośnie poszczegól-

nych akcentów. Autorzy rozpoczynają swoją narrację od czasów młodości, 

pierwszych inicjatyw politycznych, a czasem dopiero od momentu pełnienia 

funkcji publicznych. W niektórych przypadkach dodają informacje o życiu pry-

watnym lub też skupiają się wyłącznie na wybranych punktach zwrotnych.  

 

2) Porównania przywódców politycznych 

Interesującym zabiegiem jest porównywanie przywódców politycznych, a po-

przez to wskazywanie na różnice i podobieństwa pomiędzy nimi. Trzeba zazna-

czyć, że takie ujęcie tematu stanowi istotne wyzwanie dla badaczy i trudno 

dokonać takiej rzeczy na łamach krótkiej formy, jaką jest rozdział w monografii 

zbiorowej. W omawianych tekstach widać także różnorodność dotyczącą stop-

nia komparatystyki. Większość tekstów raczej skupia się na przedstawieniu 

przywódców politycznych bez uściślonych kryteriów. 

W trzech przypadkach opracowania dotyczyły polskich przywódców po-

litycznych. Karol B. Janowski podjął się porównania czterech prezydentów po-

przez pryzmat ich aktywności5. Szczególnie zwraca uwagę na styl działalności, 

na podstawie którego dokonuje komparatystki. Wskazuje dwa typy – konflik-

towy (Lech Wałęsa, Lech Kaczyński) oraz integracyjno-konsensualny (Wojciech 

                                                                                                                                                          
przywódca, polityk, filozof, [w:] A. Żukowski (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej 
Afryce…, s. 223-245; D.M. Dzierżek, Antanas Smetona – litewski wariant przywództwa 
politycznego w systemie autorytarnym, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), 
Kryzys przywództwa…, s. 461-468; J. Radowicz, Przywództwo Tony’ego Blaira w Wielkiej 
Brytanii, [w:] A. Kasińska-Metryka (red.), Studia nad przywództwem politycznym…, s. 291-301; 
M. Magoska, Silvio Berlusconi – kontrowersyjny przywódca, [w:] B. Szklarski (red.), Gra 
w przywództwo…, s. 203-210; A. Kaszkur, Osobowość polityczna Jacka Kuronia, [w:] J. Sielski, 
M. Czerwiński (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne…, s. 183-192; A. Żukowski, Jan 
Smuts – przywódca nie tylko południowoafrykański, [w:] A. Żukowski (red.), Przywódcy 
i przywództwo we współczesnej Afryce…, s. 173-197. 
5 K. B. Janowski, Kulturowe aspekty przywództwa politycznego, [w:] A. Kasińska-Metryka (red.), 
Studia nad przywództwem politycznym…, s. 66-92. 
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Jaruzelski, Aleksander Kwaśniewski). Kolejną publikacją porównującą prezy-

dentów jest opracowanie odnoszące się do przywódców prawicowych w po-

staci L. Wałęsy i L. Kaczyńskiego. Agnieszka Połynkiewicz dokonuje zestawienia 

obu polityków w kontekście wyborów powszechnych na urząd prezydenta oraz 

późniejszego pełnienia tych funkcji6. Natomiast Agnieszka Szczudlińska-Kanoś 

poświęciła swoją uwagę osobom L. Kaczyńskiego i Donalda Tuska, co uczyniła 

w kontekście ich rywalizacji w kampanii wyborczej w 2005 roku7. Dzięki temu 

możliwe okazało się poznanie istotnych faktów tego współzawodnictwa. 

Dwa teksty dotyczą przywódców rosyjskich. Andrzej Czajowski poświę-

cił swoje opracowanie komparatystyce Michaiła Gorbaczowa, Borysa Jelcyna 

oraz Władimira Putina8. Przede wszystkim pokazuje ich drogę do prezydentury 

oraz sposób jej sprawowania. Co istotne, klarownie przedstawia proces do-

chodzenia do stanowiska oraz sytuację polityczną. Bożena Pietrzko odniosła się 

do prezydentury W. Putina i Dmitrija Miedwiediewa9. Co prawda skupiła się 

głównie na tym pierwszym, lecz przedstawiła go w kontekście przeprowadza-

nych reform państwowych, uznając je jako kluczowy aspekt kreowania jego 

pozycji (terytorialno-administracyjna, systemu partyjnego i wyborczego, są-

downictwa i prokuratury, sił zbrojnych, środków masowego przekazu, społecz-

no-gospodarcze, ustrojowe). 

                                                           
6 A. Połynkiewicz, Przywódca prawicowy w Polsce na przykładzie Lecha Wałęsy i Lecha 
Kaczyńskiego, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne…,  
s. 169-182. 
7 A. Szczudlińska-Kanoś, Wizerunek przywódcy w wyborach, na przykładzie rywalizacji Lecha 
Kaczyńskiego i Donalda Tuska, [w:] A.K. Piasecki (red.), Model przywództwa…, s. 242-257. 
8 A. Czajowski, Michaił Gorbaczow, Borys Jelcyn, Władimir Putin. Rodzaje prezydentury, 
[w:] L. Rubisz, K. Zuba (red.) Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość…, s. 285-297. 
9 B. Pietrzko, Prezydentura Putina a prezydentura Miedwiediewa – zmiana czy kontynuacja 
polityki, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP…, 
 s. 63-85. 
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Po jednym opracowaniu poświęcono przywódcom z innych krajów. 

Aleksandra Trzcińska-Polus przybliża sylwetki dwóch kanclerzy Niemiec, po 

czym dokonuje analizy porównawczej10. W sposób dość systematyczny pod-

sumowuje i wskazuje różnice i podobieństwa wobec tych samych wyróżników.   

Przemysław Żukiewicz dużą wagę przyłożył do wskazania wyraźnych 

wskaźników, według których porównał Vaclava Klausa i Vladimira Meciara11. 

Dzięki takiemu zabiegowi poszerzona została wiedza o obu politykach, a także 

teoretyczny dyskurs nad analizami przywódców politycznych. 

Przykłady z Ameryki Południowej zostały ukazane poprzez postacie Hu-

go Chaveza i EvoMoralesa. Irena Mogilnicka scharakteryzowała tych przywód-

ców rewolucyjnych oraz ich działania, co pozwoliło na poszerzenie wiedzy na 

temat specyfiki polityki oraz znaczenia polityków w tych krajach12.  

Natomiast egzemplifikacje z kontynentu azjatyckiego przybliżyła Graży-

na Strnad, która opisała drogę do władzy przywódców politycznych pochodzą-

cych z Korei Południowej13. Po kolei przedstawiła czterech kluczowych polity-

ków, którzy odegrali istotną rolę w polityce tego państwa.  

Obszar Afryki klarownie ukazał Arkadiusz Żukowski, gdyż uzmysłowił, 

jak wielką rolę w polityce – również w wymiarze globalnym – odegrali J.Smuts 

i  N. Mandela14. Obaj byli przecież nietuzinkowymi postaciami swoich czasów 

                                                           
10 A. Trzcielińska-Polus, Konrad Adenauer – Helmut Kohl. Ojciec republiki i kanclerz 
zjednoczenia, [w:] L. Rubisz, K. Zuba (red.) Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość…, 
s. 273-284. 
11 P. Żukiewicz, Przywództwo jako proces. Przypadki powrotów politycznych Vaclava Klausa  
Vladimira Meciara, [w:] A. Kasińska-Metryka (red.), Studia nad przywództwem politycznym…, 
s. 271-290.  
12 J. Mogilnicka, Nowa era przywódców typu rewolucyjnego w Ameryce Łacińskiej?, 
[w:] B. Szklarski (red.), Gra w przywództwo…, s. 167-178. 
13 G. Strnad, Południowokoreańscy przywódcy polityczni w procesie demokratyzacji, 
[w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys przywództwa…, s. 542-558. 
14 A. Żukowski, Przywódcy południowoafrykańscy dwóch epok: Jan Smuts i Nelson Mandela, 
[w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys przywództwa…, s. 522-541. 
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i  wywarli ogromny wpływ na otaczającą rzeczywistość. Ponadto, Edward 

J. Jaremczuk scharakteryzował postacie Laurenta Kabila i jego syna Kabila jr, 

którzy sprawowali władzę, prowadząc do powolnych przemian w Demokra-

tycznej Republice Konga15. 

Aspekt porównawczy jest również widoczny w opracowaniu Radosława 

Sajny, który mierzy się z problematyką wpływu mediów na przywódców poli-

tycznych i formułuje pojęcie przywództwa telewizyjnego16. Wskazuje on, że to 

właśnie dzięki przejmowaniu wpływu nad mediami możliwe było zdobycie 

władzy przez Silvio Berlusconiego, W. Putina i H.Chaveza. Choć czynili to na 

różny sposób, to jednak podporządkowali sobie środki masowego przekazu. 

 

3) Pozostałe zagadnienia 

Trzeci obszar badań nad przywódcami politycznymi jest najbardziej szeroki i na 

tyle rozproszony, że zdecydowano się na brak podziału na oddzielne grupy. 

Można do niego zaliczyć wszystkie pozostałe teksty nie ujęte w powyższych 

kategoriach. Dokonano jednak, w miarę możliwości, uszeregowania względem 

podobnych zagadnień, gdyż odnajduje się wśród nich podobną optykę i wspól-

ne wątki. 

Tematyka trzech poniższych tekstów skupia się na próbie wskazania, 

a  następnie zastosowania, wyznaczników teoretycznych, przydatnych w anali-

zach przywódców politycznych. 

                                                           
15 E. J. Jaremczuk, Walka o przywództwo polityczne w Republice Demokratycznej Konga – 
Laurent Kabila i jego syn Kabila jr, [w:] A. Żukowski (red.), Przywódcy i przywództwo we 
współczesnej Afryce…, s. 289-308. 
16 R. Sajna, Berlusconi, Putin, Chavez – trzy modele przywództwa telewizyjnego, [w:] A.K. 
Piasecki (red.), Model przywództwa…, s. 314-328. 
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Tadeusz Biernat proponuje analizę w kontekście systemowym i dokonu-

je tego na przykładzie L. Wałęsy17. Z pewnością można powiedzieć, że jest to 

jedna z nielicznych prób inicjowania dyskusji nad wyznacznikami badań przy-

wódców politycznych. Autor zwraca uwagę na potrzebę pochylenia się nad 

takimi zagadnieniami jak: polityczna intuicja przywódcy, sprawowanie władzy, 

zróżnicowane sytuacje, rola mediów.  

Natomiast Ewa Maria Marciniak podjęła się trudu wskazania na kon-

kretne aspekty analiz przywódców politycznych, w tym przypadku ich kompe-

tencji18. Wywody teoretyczne dotyczące tytułowego pojęcia zilustrowała przy-

kładem M. Gorbaczowa, co pozwoliło ukazać zastosowanie założeń  

teoretycznych. 

Następnym przykładem, pokazującym przybliżenie przesłanek teore-

tycznych i ich zastosowanie na konkretnym przykładzie, jest analiza osobowo-

ści. Zadania tego podjął się Jerzy Sielski, który skupił się na procesie tworzenia 

osobowości politycznej J. Kaczyńskiego19. Co istotne, wskazuje on na założenia 

teoretyczne leżące u podstaw jego rozważań. Prezentuje wybrane koncepcje 

dotyczące studiów osobowości w kontekście polityki, uzupełniając je o własne 

przemyślenia, co stwarza podstawy do kolejnych prób podejmowania tej  

tematyki. 

Kolejnym obszarem badań powiązanych z przywódcami politycznymi 

jest ich wizerunek polityczny. Wyróżnić tu można jednak dwa podejścia. Pierw-

                                                           
17 T. Biernat, Przywództwo Lecha Wałęsy zaprzeczeniem teorii przywództwa, [w:] L. Rubisz, 
K. Zuba (red.) Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość…, s. 259-272. 
18 E. M. Marciniak, Badanie kompetencji przywódców politycznych (casus Michaiła 
Gorbaczowa), [w:] T. Bodio (red.),Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP…, s. 427-
439. 
19 J. Sielski, Tworzenie się osobowości politycznej przywódcy na przykładzie Jarosława 
Kaczyńskiego, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne…, 
s. 91-111. 
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sze z nich skupia się na analizie prasy i wyłaniających się z niej ocen oraz opi-

sów dotyczących przedstawiania danego przywódcy politycznego. Autorzy pre-

zentują tu punkt widzenia dziennikarzy, sami jedynie relacjonują wyniki badań. 

Dobrym przykładem jest opracowanie Kacpra Onyszko, dotyczące oceny przy-

wództwa politycznego J. Kaczyńskiego, a bazujące na artykułach we „Wprost” 

i  „Polityce”20. Autor ten w przystępny sposób dokonał analizy tekstów, na ba-

zie których przedstawił obraz prezydenta, wyłaniający się z obu czasopism. 

Poprzez takie aspekty jak sprawowanie władzy, umiejętności komunikacyjne 

czy koncyliacyjne, możliwe stało się przedstawienie dualizmu wizerunku tego 

przywódcy politycznego. Jak można się było domyśleć, oba czasopisma przed-

stawiały przywódcę politycznego w odmienny sposób. Kolejnym przykładem 

takiego podejścia jest opracowanie Michała Paszkowskiego na temat wizerun-

ku L. Kaczyńskiego jako prezydenta RP, wyłaniającego się z publikacji w „Na-

szym Dzienniku”21. Autor ten, stosując problemowy tok narracji, wyróżnił trzy 

aspekty: L. Kaczyński jako prezydent, jego polityka historyczna oraz prowadzo-

na przez niego polityka zagraniczna. Na podstawie dokonanej analizy gazeta ta 

kreśli obraz wyraźnie pozytywny, zdecydowanie podkreślający aprobatę dla 

działań tego prezydenta. 

Kolejne opracowania również dotyczyły wizerunku przywódców poli-

tycznych, jednak bazują one na własnych obserwacjach uzupełnionych o publi-

kacje innych autorów poruszających problematykę poszczególnych polityków. 

W jedynym przypadku posłużono się badaniami empirycznymi, co miało miej-

                                                           
20 K. Onoszko, Ocena przywództwa politycznego Jarosław Kaczyńskiego w publicystyce 
>>Wprost<< i >>Polityki<< w latach 2005-2009, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski 
(red.), Kryzys przywództwa…, s. 310-318.  
21 M. Paszkowski, Wizerunek Lecha Kaczyńskiego na łamach >>Naszego Dziennika<< w latach 
2002-2010, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys przywództwa…, s. 319-
329. 
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sce w przypadku analizy wizerunku L. Kaczyńskiego22. Marcin Stencel dokonał 

zestawienia opinii wyborców tego przywódcy i ukazania istotnych różnic oraz 

podobieństw między wyobrażeniami na temat wizerunku idealnego kandydata 

a L. Kaczyńskim. Portret cech oczekiwanych a postrzeganych wskazuje na wiele 

rozbieżności, które jednak zdaniem autora tych badań nie negują dalszego po-

pierania tego przywódcy politycznego. Z kolei Karolina Lewicka kieruje swoją 

uwagę w stronę wizerunku Janusza Palikota23. Poświęca mu swoje opracowa-

nie, w którym przestawia sposób działania tego polityka, nazwany palikotyza-

cją. Wskazuje główną ideę, jaka przyświeca tego typu autopromocji i zwiększa-

niu rozpoznawalności wśród społeczeństwa.  

W literaturze przedmiotu można również spotkać opracowania podkre-

ślające szeroki aspekt funkcjonowania państwa, w tym jego ustroju i uwarun-

kowań społeczno-kulturowych.  

Józef M. Fiszer, stawiając tytułowe pytanie, dlaczego cała Rosja zaufała 

W. Putinowi, kreśli szerszy obraz niż tylko skupienie się na tym przywódcy24. 

Ukazuje on wpierw kontekst transformacji ustrojowej, na tle której następnie 

umieszcza działania prezydenta Rosji. Podejmuje się całościowego spojrzenia 

na sytuację sprawowania władzy w Rosji i wielu czynników, które kształtowały 

ją formalnie i nieformalnie. 

Natomiast Bozehna Yanisiv, opisując Wiktora Juszczenko, czyni to 

w  kontekście instytucji prezydenta na Ukrainie, zmian konstytucyjnych oraz 

                                                           
22 M. Stencel, Między rzeczywistością a ideałem. Wizerunek byłego prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys przywództwa…, s. 246-
260. 
23 K. Lewicka, Zwycięstwo politycznej autopromocji – rzecz o Januszu Palikocie, [w:] A. Kasińska-
Metryka (red.), Studia nad przywództwem politycznym…, s. 171-179. 
24 J. M. Fiszer, Władimir Putin – dlaczego zaufała mu cała Rosja? Specyficzne formy 
przywództwa politycznego, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne 
w krajach WNP…,  s. 39-62. 
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przeprowadzonych wyborów25. Stanowi to zatem nie tylko charakterystykę 

postaci, ale wpisanie jej w szerszy kontekst instytucjonalny.  

Z kolei Barbara Gola, odnosząc się do postaci Franco, przedstawia jego 

osobę i działalność poprzez formowanie władzy oraz jej prawowitości26. Wska-

zała bowiem sytuację przejmowania władzy w państwie i pozyskiwania legity-

mizacji, zwracając uwagę na znaczenie monarchii w tym procesie. 

Dwie autorki dostrzegły problem funkcjonowania przywódcy politycz-

nego w kontekście reżimu politycznego w Ameryce Płd. Anna Popławska opisu-

je prezydenturę H. Chaveza przez pryzmat uwarunkowań systemowych27. Po-

dejmuje ona zagadnienie balansu między demokracją a autorytaryzmem. 

Ujmuje ona aktywność tego przywódcy w kontekst dyskursu nad kształtem 

demokracji. Ten sam problem dostrzegła i przedstawiła także Ewa Zimowska28. 

Sygnalizując tytułową tezę o imitacji demokracji w przypadku Wenezueli, ar-

gumentuje ją formalną fasadą instytucji i procedur demokratycznych, przy jed-

noczesnym niezachowywaniu faktycznych reguł postępowania. 

Przywódcy polityczni byli również rozpatrywani w kontekście systemu 

partyjnego. I tak, Marek Czerwiński połączył problematykę Aleksandra Łuka-

szenko z kształtowaniem się systemu partyjnego Białorusi29. W dużej mierze 

                                                           
25 B. Yanisiv, Instytucja prezydenta na Ukrainie. Wady i zalety kadencji prezydenckiej Wiktora 
Juszczenko, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach 
WNP…, s. 575-594. 
26 B. Gola, Generał Franco. Problem prawowitości władzy, [w:] L. Rubisz, K. Zuba (red.) 
Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość…, s. 232-243. 
27 A. Popławska, Prezydentura Hugo Chaveza w Wenezueli w świetle koncepcji nowego 
autorytaryzmu rywalizacyjnego, [w:] B. Szklarski (red.), Gra w przywództwo…, s. 195-202. 
28 E. Zimowska, Uwodzenie polityczne w warunkach imitacyjnej demokracji – casus Wenezueli, 
[w:] B. Szklarski (red.), Gra w przywództwo…, s. 179-193. 
29 M. Czerwiński, Aleksander Łukaszenko – model przywództwa a kształt systemu partyjnego 
Republiki Białorusi, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne – przywództwo 
partyjne…, s. 239-254. 
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skoncentrował się na rozwiązaniach systemowych oraz roli tego polityka 

w  procesie formowania się ugrupowań politycznych. 

Z kolei Katarzyna Gruszko przywołała postać T. Roosevelta i prowadzo-

nej przez niego polityki zagranicznej30. Opisując jego aktywność, zwraca uwagę 

na cele i idee, które przyświecały jego aktywności. Dzięki temu można zapo-

znać się zarówno z poglądami tego polityka, jak i szerzej, ze specyfiką polityki 

międzynarodowej Stanów Zjednoczonych.  

Elżbieta Kużelewska przywołuje osobę Jacquesa Chiraca w kontekście 

nieudanego referendum w sprawie ratyfikacji traktatu konstytucyjnego UE we 

Francji31. Skupia się w głównej mierze na istocie referendum, co jej zdaniem 

było de facto wypowiedzią społeczeństwa na temat prezydenta i negatywną 

oceną jego przywództwa.  

Natomiast Tomasz Pasierbak uwypukla zagadnienie przekonań ideolo-

gicznych, gdyż przypomina drogę polityczną Donalda Tuska, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na jego liberalne poglądy32. Tym samym zwraca uwagę, że 

przekonania polityczne skonfrontowane z codzienną praktyką sprawowania 

urzędu Prezesa Rady Ministrów, w tym przypadku uległy przeobrażeniom. 

W  opinii tego autora nastąpiło odstąpienie od ścisłej ideologii na rzecz sku-

teczności politycznej.  

Kolejnym tropem podejmowanym przez autorów jest niepolityczna 

działalność przywódcy politycznego. Opracowania dotyczą bez wątpienia klu-

                                                           
30 K. Gruszko, Przywództwo Theodora Roosevelta a globalne wyzwania w polityce Stanów 
Zjednoczonych na początku XX wieku, [w:] A. Kasińska-Metryka (red.), Studia nad 
przywództwem politycznym…, s. 302-311. 
31 E. Kużelewska, Przywództwo Jacquesa Chiraca a nieudane referendum w sprawie ratyfikacji 
traktatu konstytucyjnego UE, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys 
przywództwa…, s. 448-460. 
32 T. Pasierbiak, Profil ideologiczny Donalda Tuska w okresie sprawowania urzędu premiera, 
[w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bahrynowski (red.), Kryzys przywództwa…, s. 330-340. 
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czowych polityków, pełniących istotne funkcje państwowe. Odwołują się na-

tomiast do innych, pośrednio powiązanych aspektów z czasów ich aktywności 

w sferze publicznej. Jednak w tych przypadkach uwaga została skierowana na 

inne aspekty. Ilustracją takiego podejścia są opracowania dotyczące: Leszka 

Balcerowicza, J. Piłsudskiego, I. Paderewskiego.  

 Dobrze obrazuje to analiza, której dokonał Dariusz Grala, sygnalizujący 

już w tytule wątek przywództwa gospodarczego33. Autor ten skupia się na 

okresie reform gospodarczych dokonywanych przez L. Balcerowicza. W ramach 

przyjętego schematu problemowego ukazał on kwestie organizacji pracy 

w  zespole, osiągania celów czy sposobów rozwiązywania konfliktów przez Bal-

cerowicza. W konkluzji zaś stwierdza, że przywódca ten charakteryzuje się ce-

chami charyzmatycznego i autokratycznego lidera, posiadającego jednak wizję, 

wiedzę, pracowitego i zdeterminowanego do osiągnięcia określonych celów. 

Kamil Kacperski zwrócił uwagę na rolę J. Piłsudskiego w procesie kreacji 

Sejmu Ustawodawczego34. Ten istotny moment w historii Polski został scharak-

teryzowany pod kątem aktywności tegoż polityka. Szczególną uwagę zwrócono 

na jego przywódczą rolę, jaką wówczas odegrał. Inną pozycją odwołującą się 

do tego przywódcy politycznego, opisującą inny aspekt jego działalności, jest 

artykuł Jarosława J. Piątka o J. Piłsudskim jako wojskowym35. Główny nacisk 

został położony na aspekty militarne, zwłaszcza koncepcje dowodzenia i jego 

przywództwo pod kątem aktywności żołnierskiej.  

                                                           
33 D. Grala, Przywództwo gospodarcze Leszka Balcerowicza podczas przygotowania i wdrażania 
programu reform systemowych gospodarki w 1989 roku,[w:] B. Szklarski (red.), Gra 
w przywództwo…, s. 125-133. 
34 K. Kacperski, Przywódcza rola Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa w procesie kreacji 
Sejmu Ustawodawczego (listopad 1918-styczeń 1919), [w:] W. Konarski, A. Durska, 
S. Bahrynowski (red.), Kryzys przywództwa…, s. 161-170. 
35 J. J. Piątek, Józef Piłsudski jako wojskowy, [w:] A. K. Piasecki (red.), Model przywództwa…, 
s. 121-135. 
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Potwierdzeniem takiego sposobu opisu przywódców politycznych jest 

opracowanie Zdzisława Pawluczuka o I. Paderewskim i jego współdziałaniu ze 

Związkiem Sokołów Polskich w Ameryce36. Autor czyni to, opisując go w kon-

tekście działalności tej organizacji i wspierania przez nią walki o niepodległą 

Polskę podczas I wojny światowej. W tym przypadku osoba przywódcy poli-

tycznego nie jest postacią pierwszoplanową tekstu, lecz stanowi próbę ukaza-

nia innego wymiaru jej aktywności.  

 

Podsumowanie 

Przede wszystkim należy podkreślić różnorodność oraz dużą wartość omawia-

nej literatury przedmiotu. Studia nad przywódcami politycznymi, prezentowa-

ne w polskich monografiach zbiorowych, stanowią niewątpliwie cenne źródło 

wiedzy. Poprzez koncentrację uwagi na odmiennych aspektach ukazują złożo-

ność i wielowątkowość tego zagadnienia.  

Należy zaznaczyć, że mierząc się z opisem przywódców politycznych, 

napotykamy wielość czynników charakteryzujących teksty, do których zaliczyć 

można bazę źródłową, strukturę narracji, a także podejmowane lub nie próby 

oceny przywódców politycznych. To wszystko tworzy wartościową mieszankę 

wiedzy, a także wskazówkę dotyczącą kolejnych prób. Lektura wymienionych 

opracowań może w dużej mierze przyczynić się do wzbogacenia wiedzy teore-

tycznej, faktograficznej, a także metodologicznej.  

Podsumowując, przedstawione obszary badań dotyczą trzech głównych 

zagadnień tematycznych, choć wśród nich można dostrzec bardziej szczegóło-

we, łączące się wątki. Do głównej problematyki można zaliczyć opracowania, 

                                                           
36 Z. Pawluczuk, Ignacy Paderewski i jego współdziałanie ze Związkiem Sokołów Polskich  
w Ameryce w walce o niepodległą Polskę podczas I wojny światowej, [w:] J. Knopek (red.), 
Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej…, s. 51-60. 
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które dotyczą: przywódców politycznych w ujęciu biograficznym; komparaty-

styki przywódców politycznych; pozostałych zagadnień (np. implementacji wy-

znaczników teoretycznych, wizerunku politycznego, kontekstu ustrojowego, 

działalności niepolitycznej).  

Zasygnalizowane obszary badawcze pozwalają zatem dostrzec, jak wie-

le już zrobiono – kogo i jak badano. Jednocześnie widać, jak wiele pytań wciąż 

pozostaje bez odpowiedzi i stanowi nadal otwarte pole naukowej eksploracji. 

 

Abstrakt 

Celem opracowania jest próba zebrania i przedstawienia zagadnień porusza-

nych w analizach przywódców politycznych. Jako materiał źródłowy posłużyło 

15 monografii zbiorowych wydanych w Polsce, w których znajdują się 354 ar-

tykuły, w ramach których 55 dotyczyło przywódców politycznych. Uwzględnio-

ne opracowania odnoszą się do 51 polityków (11 polskich i 40 zagranicznych). 

Można stwierdzić, że zdecydowana większość opracowań dotyczy polityków 

współczesnych. Dokonana analiza wskazuje na kilka głównych wątków w pol-

skiej literaturze przedmiotu, takich jak: ujęcie biograficzne, komparatystyka 

przywódców, pozostałe ujęcia. 

 

RESEARCH ISSUES IN THE ANALYSIS OF POLITICAL LEADRES ON THE EXAMPLE 

OF SELECTED PUBLICATIONS OF POLITICAL SCIENCE IN POLAND  

Abstract 

The aim of this paper is an attempt to collect and present various approaches 

to the analysis of political leaders. Fifteen collective monographs published in 

Poland were used as a source material. In the monographs there were includ-

ed  354 articles, out of which 55 texts concerned political leaders. The studies 
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are related to 51 politicians (11 Polish and 40 non-Polish). It may be concluded 

that the vast majority of studies refers to contemporary politicians. The analy-

sis shows several main themes in the Polish political science literature: bio-

graphical approach, comparison of leaders, political leaders in different con-

texts. 




