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Wywodz¹cy siê z Ghany, a tworz¹cy w Stanach Zjednoczonych
Kwasi Wiredu nale¿y do grona najwybitniejszych filozofów afrykañ-
skich. W swych rozprawach politycznych obna¿a wady demokracji
liberalnej i postuluje, by demokracja w Afryce by³a budowana na jej
rodzimych tradycjach politycznych, które maj¹, jego zdaniem, cha-
rakter demokratyczny1. Wiredu negatywnie ocenia kondycjê wspó³-

1 Zob. zw³aszcza: K. Wiredu, Democracy and Consensus: A Plea for a Non-
Party Polity, w: idem, Cultural Universals and Particulars: An African Perspec-
tive, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 1996, s. 182�190, 227;
Idem, The State, Civil Society and Democracy in Africa, �Quest� Vol. 12, No. 1,
June 1998, s. 241�252; Idem, Tradition, Democracy and Political Legitimacy in
Contemporary Africa, w: Rewriting Africa: Toward Renaissance or Collapse?, ed.
by E. Kurimoto, International Area Studies Conference VI, JCAS Symposium
Series No. 14, The Japan Center for Area Studies, National Museum of Ethno-
logy, Osaka 2001, s. 161�172; Idem, Society and Democracy in Africa, w: Explo-
rations in African Political Thought. Identity, Community, Ethics, ed. by
T. Kiros, Routledge, New York-London 2001, s. 171�184. Wszystkie cytaty zawar-
te w tym artykule pochodz¹ z ostatniej z wymienionych prac, bowiem jest ona
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czesnych demokracji liberalnych przede wszystkim z powodu cha-
rakteryzuj¹cej je dalece antagonistycznej praktyki uprawiania poli-
tyki, która kontrastuje z typow¹ dla niektórych spo³eczeñstw afry-
kañskich tradycj¹ koncyliacyjn¹. Ghañski filozof optuje za wykorzy-
staniem w polityce afrykañskiej idei deliberacji (palaweru) oraz
konsensualnego osi¹gania decyzji politycznych i proponuje zast¹pie-
nie partii politycznych dzia³aj¹cymi na innych zasadach stowarzy-
szeniami politycznymi (political associations) oraz tworzenie rz¹du
bez udzia³u partii politycznych. Proponowana przezeñ koncepcja
pañstwa pozapartyjnego (nonparty)2, choæ atrakcyjna intelektualnie,
jest zarazem bardzo dyskusyjna. Przyjrzymy siê dok³adniej podsta-
wowym za³o¿eniom my�li politycznej Wiredu.

O (nie)demokratycznym charakterze
tradycyjnych oraz wspó³czesnych

rozwi¹zañ politycznych

Ghañski filozof g³êboko wierzy, i¿ w wielu kulturach Afryki
przedkolonialnej obywatelskie i polityczne aspekty ¿ycia spo³eczne-
go by³y ze sob¹ silnie powi¹zane, za� ró¿nica miêdzy pañstwem
a spo³eczeñstwem obywatelskim (civil society) nie mia³a w zasadzie
wiêkszego znaczenia3. W spo³eczeñstwach tradycyjnych niezwykle
wa¿n¹ rolê odgrywa³ moralny porz¹dek obowi¹zków i zasad, które
godzi³y ró¿ne interesy i u³atwia³y relacje miêdzyludzkie. Tradycyjne

najnowsza i zawiera pewne modyfikacje wcze�niejszych wersji wizji pañstwa
pozapartyjnego.

2 W artykule przyj¹³êto t³umaczenie przymiotnika nonparty jako �pozapar-
tyjny� a nie �bezpartyjny�, bowiem Wiredu dopuszcza istnienie partii politycz-
nych w pañstwie afrykañskim, choæ jednocze�nie w¹tpi w sens ich trwania
w kulturze politycznej opartej na deliberacji i konsensusie.

3 Podobne stanowisko prezentuje Ajume Wingo, zob. A. Wingo, Fellowship
Associations as a Foundation for Liberal Democracy in Africa, w: A Companion
to African Philosophy, ed. by K. Wiredu, Blackwell, Oxford 2004, s. 450�459.
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spo³eczeñstwa afrykañskie mia³y przy tym naturê wspólnotow¹
� ogromn¹ rolê odgrywa³y w nich wiêzi pokrewieñstwa i wi¹¿¹ce siê
z nimi rozwiniête poczucie wzajemno�ci, solidarno�ci, bezpieczeñ-
stwa. W takim stanie rzeczy racjê bytu mia³, jak pisze Wiredu,
nastêpuj¹cy imperatyw etyczny: �dostosuj swe interesy do interesów
innych nawet za cenê ewentualnego samowyrzeczenia�4. W konse-
kwencji od jednostek wymagano, by dzia³a³y przede wszystkim dla
dobra ogó³u oraz �nie my�la³y przez pryzmat tego, co mog¹ od swego
spo³eczeñstwa otrzymaæ, lecz co spo³eczeñstwo mo¿e otrzymaæ od
nich, tak jednak, by wszyscy mogli na tym skorzystaæ�5. Wiredu jest
przekonany o tym, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ ludzi przedk³ada³a
dobro ogó³u nad swe w³asne interesy, co w rezultacie sprawia³o, ¿e
równie¿ ka¿da jednostka odnosi³a z tego partykularn¹ korzy�æ.
W takiej rzeczywisto�ci pañstwo musia³o byæ postrzegane przez swych
cz³onków jako organizacja wzajemnej pomocy. Nie powinien zatem
dziwiæ fakt, i¿ tradycyjne rz¹dzenie odbywa³o siê na zasadach po-
krewieñstwa, za� g³owy linea¿y tworzy³y rady rz¹dz¹ce (dalej: star-
szyzna), na czele których stali przywódcy wywodz¹cy siê z rodu
wodzowskiego lub królewskiego.

W owym stanie rzeczy, jak zauwa¿a Wiredu, elementem zapew-
niaj¹cym w ¿yciu wspólnoty zbie¿no�æ tego co obywatelskie i tego co
polityczne by³ konsensus � porozumienie osi¹gane w drodze delibe-
racji i zwykle wymagaj¹ce kompromisów. D¹¿enie do osi¹gniêcia
kompromisu przez cz³onków starszyzny by³o przejawem konieczno-
�ci dostosowywania interesów jednostkowych do interesu wspólnoty
jako ca³o�ci. Jak podkre�la Wiredu, chêci osi¹gniêcia konsensusu nie
sposób postrzegaæ jako jakiego� ¿¹dania zgodno�ci pogl¹dów, co by³oby
zaprzeczeniem samej istoty konsensusu. Osi¹gniêcie konsensusu nie
wymaga³o nigdy jednomy�lno�ci dyskutantów. Istot¹ deliberacji nie
by³o bowiem to, kto ma racjê, ale raczej to, jakie kroki poczyniæ, aby

4 K. Wiredu, Society and Democracy in Africa..., s. 172.
5 Ibidem, s. 173.
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rozwi¹zaæ dany problem. W tradycyjn¹ politykê afrykañsk¹ zawsze
przy tym wpisane by³y niezgoda i konflikt. Wiredu s³usznie wskazu-
je, i¿ �gdyby wszyscy zainteresowani byli ci¹gle tego samego zdania,
tak naprawdê nie by³oby potrzeby istnienia rady oraz nie by³oby
potrzeby poszukiwania konsensusu�6. Ghañski filozof twierdzi nad-
to, i¿ w Afryce przedkolonialnej ci, którzy w imieniu linea¿y upra-
wiali politykê, posiadali ducha kompromisu i wolê konsensusu, rz¹-
dy konsensualne mia³y charakter demokratyczny, za� �demokracja
to rz¹dy oparte na zgodzie�7, gdy¿ zgoda jest w nich osi¹gana
w sposób prawowity.

W wielu pañstwach Afryki postkolonialnej próbowano lub pró-
buje siê wprowadzaæ mechanizmy wielopartyjnej demokracji liberal-
nej, któr¹ Wiredu okre�la mianem demokracji wiêkszo�ciowej.
W demokracji tej nie respektuje siê tradycyjnych afrykañskich roz-
wi¹zañ politycznych. Tymczasem, jak g³êboko jest przekonany ghañ-
ski filozof, we wspó³czesnej afrykañskiej praktyce politycznej z po-
wodzeniem mo¿e znale�æ zastosowanie oparty na deliberacji konsen-
sualny i pozapartyjny system podejmowania decyzji. W zasadzie,
podkre�la Wiredu, zastosowanie konsensusu w decyzjach politycz-
nych oznacza pozapartyjny styl rz¹dzenia, bowiem �je�li ka¿da de-
cyzja ma byæ [podejmowana] drog¹ konsensusu, wówczas tworzenie
rz¹du musi pój�æ za tym przyk³adem. A gdy rz¹d nie bêdzie ju¿
d³u¿ej tworzony na bazie partii, organizacje te strac¹ swój najbar-
dziej wyró¿niaj¹cy charakter jako mechanizmy s³u¿¹ce zdobyciu
w³adzy pañstwowej�8. Wiredu jest zdania, i¿ gdy partie polityczne
w ich wspó³czesnym sensie odejd¹ do lamusa, zanikn¹ równie¿ takie
ich z³e cechy jak agresywny sposób wzajemnego do siebie podej�cia,
zach³anno�æ finansowa oraz wewnêtrzne walki o w³adzê9.

6 Ibidem, s. 177.
7 Ibidem, s. 175.
8 Ibidem, s. 181.
9 Por. perspektywê, któr¹ przyjmuje Atul Kohli, zob. A. Kohli, �ród³a

konfliktów spo³ecznych i politycznych w demokracjach na�ladowczych, w: Przy-
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Ci, którzy krytykuj¹ tradycyjny afrykañski pozapartyjny system
rz¹dzenia jako niedemokratyczny, bowiem brak w nim wybierania
przedstawicieli, powinni, zdaniem Wiredu, przyjrzeæ siê lepiej natu-
rze demokracji bezpo�redniej, gdzie decyzje podejmowane s¹ w dro-
dze zbiorowego wyboru obywateli. Co wiêcej, w demokracji przed-
stawicielskiej wybrani w powszechnej elekcji polityczni reprezentan-
ci ludu nie zawsze postêpuj¹ zgodnie z potrzebami swych elektora-
tów. Wiredu zastanawia siê przy tym, jak zachowuj¹ siê owi repre-
zentanci, gdy pogl¹dy ich elektoratów ewoluuj¹ � i w¹tpi w to, czy
w okresie powyborczym interesy wyborców s¹ w demokracji wiêk-
szo�ciowej reprezentowane nale¿ycie. Typowe dla praktyki demo-
kracji liberalnej ma byæ równie¿ to, i¿ opozycja parlamentarna nie-
jednokrotnie doprowadza do obstrukcji rz¹dzenia.

Wiredu przypomina nadto, i¿ g³ównym celem partii politycznych
w systemie demokracji wiêkszo�ciowej jest zdobycie w³adzy. Krótko
rzecz ujmuj¹c, oznacza to, i¿ jedne partie d¹¿¹ do wygrania wybo-
rów przeciw innym partiom. W wyniku procesu wyborczego niektóre
partie wygrywaj¹, inne za� przegrywaj¹. Taki system nie tworzy
przestrzeni dla szukania konsensusu, za� przez kilka powyborczych
lat idee reprezentowane przez przegrane partie nie s¹ w wystarcza-
j¹cym stopniu uwzglêdniane przez rz¹dz¹cych w kszta³towaniu po-
lityki. Jest to, zdaniem Wiredu, antagonistyczny sposób prowadze-
nia polityki, sposób, który k³óci siê z charakterystycznym dla Afryki
duchem wspólnotowo�ci, który wymaga tego, by przy realizacji ja-

sz³o�æ demokracji: Wybór tekstów, wybra³ i wstêpem opatrzy³ P. �piewak, prze³.
P. Rymarczyk, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005, zw³aszcza s. 315�316. Kohli
uznaje istnienie partii politycznych w ró¿nych cywilizacjach i kulturach za rzecz
oczywist¹, za� rozmaite negatywy charakteryzuj¹ce mobilizacjê polityczn¹,
zw³aszcza w pañstwach, w których dopiero rodzi siê pluralizm polityczny, zdaje
siê uwa¿aæ za etap przej�ciowy do budowy bardziej rozwiniêtej demokracji. Jed-
nocze�nie Kohli obawia siê, ¿e proces kszta³towania partii politycznych na wzór
zachodni w, jak to ujmuje, demokracjach na�ladowczych bêdzie bardzo ¿mudny
i byæ mo¿e w niektórych przypadkach nigdy nie zakoñczy siê powodzeniem.
Wówczas zapewne powstan¹ jakie� alternatywne rozwi¹zania instytucjonalne.
W tym sensie jest to jaka� analogia do my�li Wiredu.
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kich� interesów politycznych braæ pod uwagê potrzeby ogó³u10. Jak
podkre�la Wiredu, to wspó³praca a nie rywalizacja jest norm¹ tra-
dycyjnej afrykañskiej rzeczywisto�ci wspólnotowej.

Wiredu snuje analogiê do tradycyjnego afrykañskiego systemu
rz¹dów, gdzie nie by³o partii politycznych, istnia³y natomiast linea¿e
maj¹ce, miêdzy innymi, znaczenie polityczne. Poniewa¿ g³owy line-
a¿y nie by³y wybierane w wyborach powszechnych, mo¿na by, raz
jeszcze, zarzuciæ tradycyjnej afrykañskiej rzeczywisto�ci politycznej
niedemokratyczno�æ. Wiredu twierdzi jednak, i¿ praktycznie rzecz
bior¹c, g³owy linea¿y by³y przywódcami oraz przedstawicielami da-
nych linea¿y dziêki powszechnej zgodzie ich cz³onków. Je¿eli ów
stan rzeczy nie mie�ci siê w kanonach demokracji, to, jak zatem
uznawaæ za demokratyczne praktyki stosowane dla uzyskania g³o-
sów wyborczych we wspó³czesnych demokracjach wiêkszo�ciowych,
zw³aszcza afrykañskich, gdzie niejednokrotnie poparcie zdobywane
jest w sposób, który z prawowito�ci¹ ma niewiele wspólnego, tj.
poprzez osza³amianie, oszukiwanie, przekupywanie, poddawanie
praniu mózgów, a nawet hipnotyzowanie wyborców11. Jak s³usznie
zauwa¿a, �jedynym prawowitym sposobem poszukiwania zgody oso-
by doros³ej w kwestiach politycznych jest racjonalne przekonywa-
nie�12. Wiredu ubolewa te¿ nad tym, ¿e w niektórych krajach, jak na
przyk³ad w Stanach Zjednoczonych, prowadzenie kampanii wybor-
czej poci¹ga za sob¹ tak wysokie koszty, i¿ jedynie osoby dysponu-
j¹ce powa¿nym wsparciem finansowym mog¹ w pe³ni zaprezento-

10 W jednej ze swych prac (K. Wiredu, Philosophy and the Political Pro-
blem of Human Rights, w: K. Wiredu, Cultural Universals and Particulars�,
s. 172�181 i 226�227) ghañski filozof dowodzi wrêcz, i¿ ów charakterystyczny
dla demokracji wiêkszo�ciowej stan rzeczy, de facto ogranicza prawa cz³owieka,
a konkretnie prawa jednostek g³osuj¹cych na partie polityczne, które po wybo-
rach nie s¹ dopuszczone do bezpo�redniego udzia³u w rz¹dzeniu, a zatem nie
tworz¹ rz¹du.

11 Zob. szerzej na temat tych i innych patologii: C. Ake, The Feasibility of
Democracy in Africa, Council for the Development of Social Science Research in
Africa, Dakar 2000, s. 170�172.

12 K. Wiredu, Society and Democracy in Africa..., s. 179.
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waæ przed wyborcami swe programy13. W konsekwencji ghañski fi-
lozof wychodzi z logicznego za³o¿enia, i¿ skoro w niektórych demo-
kracjach wiêkszo�ciowych nazywa siê demokratycznymi rozwi¹za-
nia, których demokratyczny charakter budzi wiele w¹tpliwo�ci, to
per analogiam14 mo¿na nazwaæ demokratycznym tradycyjny afry-
kañski mechanizm reprezentacji politycznej. Co wiêcej, Wiredu uwa¿a,
i¿ nie tylko mo¿na tak uznaæ, zachowuj¹c zdrowy rozs¹dek i bior¹c
pod uwagê istniej¹cy kontekst historyczny, ale równie¿ dlatego, ¿e
tradycyjny model konsensualny bardziej przybli¿a³ ludzi do rz¹dów
zgody, ani¿eli czyni to model demokracji wiêkszo�ciowej, który,
w najlepszym stanie rzeczy, zabezpiecza tylko rz¹dy zgody wiêkszo�ci.

Wiredu uwa¿a nadto, i¿ afrykañska rzeczywisto�æ wieloetnicz-
nych pañstw po prostu nie sprzyja istnieniu systemów wielopartyj-
nych. System wielopartyjny, jak � zdaniem filozofa � uczy dotych-
czasowe do�wiadczenie afrykañskie, niesie ze sob¹ dominacjê wiêk-
szych grup etnicznych w pañstwie i marginalizacjê mniejszych.
Wiredu podkre�la przy tym, i¿ w ¿adnym wypadku nie nale¿y do
zwolenników jednopartyjnego systemu politycznego i pisze w tym
wzglêdzie, ¿e �zasadnicza ró¿nica miêdzy systemem pozapartyjnym
a jednopartyjnym polega na tym, i¿ ten pierwszy opowiada siê za
wolno�ci¹ politycznego zrzeszania siê, podczas gdy ten drugi jej nie
cierpi�15. Ponadto w systemie pozapartyjnym istnieje wolno�æ s³owa,
której brakuje w systemie jednopartyjnym.

Wiredu proponuje zast¹pienie partii politycznych w pañstwach
afrykañskich stowarzyszeniami politycznymi. Stowarzyszenie poli-
tyczne to, jak twierdzi, grupa ludzi, �którzy maj¹ podobne zdanie
w kwestii tego, co jest najlepsze dla ich kraju, i którzy ³¹cz¹ siê by
zg³êbiaæ idee i ustanawiaæ mechanizmy przekonywania do swego

13 Por. z jedn¹ z nowszych krytyk wad demokracji w Stanach Zjednoczo-
nych: I. Shapiro, Stan teorii demokracji, prze³. I. Kisilowska, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006, zw³aszcza s. 81�85, 98�100, 145�152.

14 Wiredu u¿ywa zwrotu �w tym samym duchu przybli¿enia�.
15 K. Wiredu, Society and Democracy in Africa..., s. 183.
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punktu widzenia tak wielu ludzi, jak to tylko mo¿liwe�16. Celem
stowarzyszeñ winno byæ wp³ywanie, miêdzy innymi przez akt wy-
borczy, na sk³ad rz¹du i jego decyzje. Zdobycie przez stowarzyszenia
pewnej liczby miejsc w zgromadzeniu parlamentarnym nie mo¿e
jednak uprawniaæ do tworzenia rz¹du z pominiêciem innych grup
ludzi zainteresowanych polityk¹. Taki stan rzeczy sprzyja³by wspó³-
pracy i osi¹ganiu konsensusu, i by³by systemem pozapartyjnym nie
z powodu tego, i¿ partie polityczne zosta³yby w nim zakazane, ale
dlatego, ¿e jako takie nie tworzy³yby podstawy rz¹du. W systemie
konsensualnym w zasadzie przesta³yby one mieæ jakiekolwiek zna-
czenie. W rzeczywisto�ci pozapartyjnej stowarzyszenia polityczne
by³yby wa¿nym miejscem mediacji miêdzy spo³eczeñstwem obywa-
telskim a pañstwem, bowiem �jako forum dyskursu nale¿a³yby one
do spo³eczeñstwa obywatelskiego tak jak towarzystwa literackie,
podczas gdy jako narzêdzia politycznego kszta³cenia i reprezentacji,
by³yby bezpo�rednio po³¹czone z pañstwem�17. Wiredu dostrzega
równie¿ wielk¹ rolê dla takich stowarzyszeñ w rozszerzaniu �wiado-
mo�ci politycznej w spo³eczeñstwie poza kwestie etniczne i w sku-
pianiu siê przez nie na sprawach ideologicznych b¹d� na konkret-
nym zadaniu. Tego rodzaju motywacje mog³yby stanowiæ podstawê
dla politycznego zrzeszania siê w sytuacji, gdy celem stowarzyszeñ
nie by³aby walka o zdobycie w³adzy pañstwowej. Stowarzyszenia
polityczne mia³yby analogiczny charakter do stowarzyszeñ natury
religijnej, rekreacyjnej, zawodowej, spó³dzielczych czy wzajemnej
pomocy, które stanowi¹ czê�æ spo³eczeñstw obywatelskich w pañ-
stwach afrykañskich, i w których kwestie etniczne nie odgrywaj¹,
zdaniem Wiredu, istotnego znaczenia.

Wiredu twierdzi, i¿ pomys³ na tak¹, jak to okre�la, pozapartyjn¹
demokracjê z ludzk¹ twarz¹, da³o mu staranne studiowanie tradycji
rz¹dzenia charakterystycznych dla Bugandy, Zulusów i ludów Akan.

16 Ibidem, s. 178.
17 Ibidem, s. 183.
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Ghañski filozof dostrzega w �wiecie Zachodu pewne rozwi¹zania
konstytucyjne, które mo¿na uznaæ za oddalone nieco od tych cha-
rakterystycznych dla demokracji wiêkszo�ciowej, a zbli¿one do sys-
temów konsensualnych. Istniej¹ one w Belgii oraz w Szwajcarii,
gdzie jednak, niestety, polityka nadal opiera siê na funkcjonowa-
niu partii, a konsensus jest raczej rodzajem miêdzypartyjnego
porozumienia.

Wielk¹ rolê w dopracowaniu szczegó³ów systemu pozapartyjne-
go powinni, zdaniem Wiredu, odegraæ afrykañscy intelektuali�ci,
w tym zw³aszcza: antropolodzy, dziennikarze, ekonomi�ci, filozofo-
wie, historycy, lingwi�ci, politolodzy, prawnicy konstytucjonali�ci
i socjologowie. Pozostawiaj¹c wiele do zrobienia intelektualistom,
sam Wiredu widzi jednak w rysowanej przez siebie nowej afrykañ-
skiej rzeczywisto�ci politycznej miejsce dla wyborów. Co prawda,
stosowanie elementów demokracji wiêkszo�ciowej niejako umniejsza
czysto�æ koncepcji pozapartyjnej demokracji konsensualnej, jednak-
¿e Wiredu uznaje praktycznie za nieprawdopodobne odej�cie od pro-
cedury wyborczej przy konstytuowaniu cia³a ustawodawczego. Filo-
zof proponuje jednak, by nie tylko osoby reprezentuj¹ce stowarzy-
szenia polityczne kandydowa³y do takiego zgromadzenia, ale tak¿e,
na przyk³ad, przedstawiciele grup zawodowych. W ten sposób rów-
nie¿ mo¿na by ³¹czyæ spo³eczeñstwo obywatelskie z pañstwem. Po-
nadto Wiredu zaznacza, i¿ procedura wyborcza winna byæ tak obmy-
�lana, aby zminimalizowaæ ryzyko antagonistycznej rywalizacji miê-
dzy kandydatami.

O przydatno�ci deliberacji i konsensusu

Omówimy teraz mocne i s³abe strony deliberacji oraz konsensu-
su. Uwa¿amy, ¿e deliberacja mo¿e byæ dobrym sposobem dochodze-
nia do decyzji i to nie tylko dlatego, ¿e jest silnie zakotwiczona
w tradycji oraz ¿e dzia³a na rzecz spajania wspólnoty. Dostrzegamy
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liczne zalety deliberacji18. Jest ona bowiem sposobem aktywizacji
ludzi i w³¹czania ich w problemy dotycz¹ce ca³ej wspólnoty. Jest
dialogiem, w którym wszyscy zainteresowani � nawet ci, którzy s¹
ma³o elokwentni b¹d� ma³o przekonuj¹cy � powinni móc wyraziæ
swoje zdanie. Deliberacja oznacza okazywanie szacunku innym. Jest
dowodem na to, ¿e ludzie chc¹ i potrafi¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ.
W toku deliberacji dyskutanci wzajemnie przekonuj¹ siebie do ja-
kich� racji, dziêki czemu nawi¹zuj¹ ze sob¹ bli¿szy kontakt i lepiej
siê wzajemnie poznaj¹. Deliberacja mo¿e nadto dawaæ ludziom za-
dowolenie z tego, ¿e mog¹ przedstawiæ w³asny punkt widzenia
i zostaæ wys³uchani.

W idealnym stanie rzeczy, deliberacja pozwala na wy³o¿enie
wszystkich racji przez wszystkie strony i jest bardziej perswazj¹ ni¿
agitacj¹. Strony spokojnie zachêcaj¹ do swych racji i tym samym
próbuj¹ wp³yn¹æ na zmianê preferencji innych. Przekonywaniu win-
na towarzyszyæ racjonalna argumentacja, przedstawianie kontrar-
gumentów, t³umaczenie wszystkich �za i przeciw� jakiej� propozycji.
Deliberacja ma te¿ charakter informacyjny. W trakcie deliberacji
jedni mog¹ przekonaæ drugich do swych racji dziêki zmianie ich
stanu wiedzy w jakiej� kwestii.

Deliberacja jest jednak zarazem czasoch³onnym procesem do-
chodzenia do konsensusu. Cz³onkowie starszyzny godzinami prze-
siaduj¹ pod drzewem i prowadz¹ palawer. W trakcie deliberowania
niejednokrotnie odkrywaj¹ nowe p³aszczyzny problemu, co czyni
dyskusjê nie tylko bardziej z³o¿on¹, ale i przed³u¿a czas dochodzenia
do porozumienia. Palawer i osi¹gany w jego wyniku konsensus maj¹
bardzo czêsto zastosowanie równie¿ wspó³cze�nie, zw³aszcza na po-
ziomie wioskowym. Odwo³anie siê do deliberacji i konsensusu, gdy
decyzja musi byæ podjêta sprawnie i szybko, wydaje siê jednak ma³o
efektywnym rozwi¹zaniem.

18 Projekty demokracji konsensualnej s¹ dzi� bardzo ¿ywe równie¿ w za-
chodniej my�li politycznej. Zob. na przyk³ad: A. Lijphart, Konsensusowy model
demokracji, w: Przysz³o�æ demokracji�, s. 153-167.
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Deliberacja na poziomie wioskowym czêsto nie musi byæ nadto
dyskusj¹ ekspertów od danego zagadnienia. Zwykle dyskusja toczy
siê ca³y czas w tym samym gronie, a dyskutanci traktuj¹ siebie jak
specjalistów w ka¿dej dziedzinie codziennego ¿ycia wspólnoty. Dzi-
siaj z pewno�ci¹ dobrze by³oby, gdyby w deliberacji brali udzia³
ludzie, którzy posiadaj¹ g³êbsz¹ wiedzê i do�wiadczenie w danej
materii, co przybli¿a³oby deliberuj¹cych do osi¹gniêcia lepszego roz-
wi¹zania.

W �wiecie Zachodu w deliberacji (niejednokrotnie spotykanej na
poziomie lokalnym) mo¿e uczestniczyæ niemal ka¿da osoba pe³nolet-
nia, która przyjdzie na spotkanie deliberacyjne i zechce wyraziæ swe
zdanie19. G³ównym warunkiem uczestnictwa jest tu najczê�ciej do-
micyl. W tradycyjnej Afryce ustalaj¹c sk³ad grona deliberuj¹cych
(starszyzny) kierowano siê kryterium pokrewieñstwa. Wa¿ny by³
odpowiedni wiek, a zatem przej�cie inicjacji oraz m¹dro�æ i do�wiad-
czenie. W dawnej Afryce wiedzê nabywa³o siê w ci¹gu ¿ycia � ten,
kto ¿y³ d³u¿ej wiêcej zdo³a³ siê nauczyæ i wiêcej wiedzia³. Liczy³y siê
te¿ p³eæ oraz status g³owy rodu. Te czynniki w dzisiejszych realiach
wydaj¹ siê irracjonalne. Dzi� osoba najstarsza nie zawsze musi byæ
uznawana za najm¹drzejsz¹, zw³aszcza i¿ czêsto nie jest wykszta³-
cona. Deliberowanie wy³¹cznie w gronie starszyzny poci¹ga za sob¹
niebezpieczeñstwo petryfikacji sposobu my�lenia, niedopuszczania
nowych idei, braku gotowo�ci do podejmowania �mia³ych, szybkich
decyzji, gdy zaistnieje taka potrzeba. Ponadto ¿yjemy w dobie rów-
nouprawnienia p³ci. Wiredu nie wspomina, czy we wspó³czesnej
deliberacji powinni braæ udzia³ wszyscy, w tym kobiety i m³odzi
mê¿czy�ni, a je�li nie, to, na jakiej zasadzie mieliby oni byæ wyklu-
czani.

Wiredu ma sentyment do Afryki dawnej i chce pewne jej trady-
cyjne rozwi¹zania przenie�æ do wspó³czesno�ci. Deliberacja jak naj-

19 Zob. szerzej na przyk³ad: D. Miller, Demokracja debatuj¹ca a teoria wybo-
ru spo³ecznego, w: Przysz³o�æ demokracji�, s. 229�254.
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bardziej ma racjê bytu we wspó³czesnej Afryce, ale nie wszystkie
cechy, które tradycyjnie j¹ charakteryzowa³y. Lecz w tym tkwi pro-
blem. Kiedy� deliberacja by³a wzglêdnie ³atwym sposobem docho-
dzenia do konsensusu, bowiem kr¹g dyskutantów by³ ograniczony.
Wyobra�my sobie dzisiaj model deliberowania, w którym wiek nie
jest ju¿ istotny, a zatem ka¿dy doros³y mo¿e braæ udzia³ w delibe-
racji, nie istotna jest p³eæ, a zatem kobiety równie¿ mog¹ w niej
uczestniczyæ, za� przynale¿no�æ do linea¿u i reprezentacja tego¿ jest
anachronizmem. W takim stanie rzeczy kr¹g potencjalnych dysku-
tantów jest bardziej demokratyczny, ale i znacznie szerszy, co utrud-
nia i opó�nia podejmowanie decyzji, a byæ mo¿e, w ogóle utrudnia
znalezienie konsensusu. Problemem jawi siê równie¿ to, jak zorga-
nizowaæ forum deliberacyjne i jakie techniki dyskusji zastosowaæ,
je�li liczba dyskutantów by³aby du¿a.

Oprócz kwestii dopuszczenia do deliberowania nowych grup ludzi,
istnieje te¿ problem przeniesienia deliberacji na poziom podejmowa-
nia decyzji dotycz¹cych ca³ego wspó³czesnego pañstwa. O ile w ra-
mach jednej wspólnoty jest to ³atwiej osi¹galne, o tyle w relacjach
miêdzy cz³onkami ró¿nych wspólnot etnicznych � ju¿ nie. Mówimy
wiêc o dwóch modyfikacjach: horyzontalnej (odrzucamy dotychczaso-
we cechy, które mia³y charakteryzowaæ dyskutantów) i wertykalnej
(dopuszczamy deliberacjê na ró¿nych poziomach: wioskowym, lokal-
nym, regionalnym, ale te¿ i ponadetnicznym � stanowym i pañstwo-
wym).

Wiredu chce, by cz³onkowie rz¹du podejmowali decyzjê w dro-
dze deliberacji, co nie jest jak¹� now¹ jako�ci¹, gdy¿ dzisiaj na
posiedzeniach rz¹du te¿ siê dyskutuje. Deliberacja w rz¹dzie afry-
kañskim ma byæ jednak uwieñczona rozwi¹zaniem konsensualnym.
Lecz, jak sk³adaj¹ca siê z cz³onków ró¿nych stowarzyszeñ i grup,
wieloetniczna rada ministrów ma podj¹æ decyzjê w drodze konsen-
susu, i jak mia³aby w takim systemie wygl¹daæ pozycja prezesa rady
ministrów? S¹ to kwestie, na które ghañski filozof nie daje odpowie-
dzi. Wiredu nie wspomina te¿, na jakiej zasadzie by³yby formowane
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inne ni¿ rz¹dowe fora deliberacyjne i czy istnia³aby w nich repre-
zentacja interesów z kolejnych poziomów. Ghañski filozof nie propo-
nuje zatem jakiego� systemu agregowania wyników deliberowania
na poszczególnych poziomach, gdzie ostatnim szczeblem by³aby de-
liberacja w ramach rady ministrów.

Konsensus rozumiany jako porozumienie osi¹gane w wyniku
dyskusji, w której nie wystêpuje dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ,
wiek czy status, z pewno�ci¹ posiada dobre strony i bez w¹tpienia
jest bardzo po¿¹danym rodzajem zgody w stosunkach miêdzyludz-
kich. W konsensusie brakuje bowiem naznaczenia, czytelnego po-
dzia³u na wygranych i przegranych. W systemie konsensualnym
ka¿dy w pewnym sensie wygrywa, bo jest wys³uchany. Dla wielu
ludzi mo¿e to mieæ istotne znaczenie psychologiczne.

Wiredu podkre�la, i¿ istot¹ konsensusu jest kompromis, który
stanowi zasadnicz¹ czê�æ kultury dostosowywania interesów jednost-
kowych do interesu ogó³u. W idealnym stanie rzeczy kompromis
³¹czy ró¿ne interesy jako wypadkowa rezygnacji z pewnej czê�ci
roszczeñ przez ka¿d¹ z deliberuj¹cych stron. Nie wiemy, jak czêsto
ów idealny stan rzeczy ma miejsce. W praktyce jednak, w toku
deliberacji powstaje zwykle jaka� wiêkszo�æ, która próbuje przeko-
naæ do swego punktu widzenia czy te¿ rozwi¹zania jak¹� mniejszo�æ,
która reprezentuje odmienne pogl¹dy. Zwykle zatem która� ze stron
rezygnuje ze swego zdania. Byæ mo¿e jednak ci, którzy maj¹ mniej-
sz¹ si³ê argumentacji w trakcie deliberacji, ustêpuj¹ w imiê dobra
wspólnego, gdy dostrzeg¹, ¿e nie bêd¹ w stanie przekonaæ innych do
swego zdania. Przypuszczenie to ma racjê bytu, gdy podejrzewamy,
i¿ o tre�ci konsensusu decyduj¹ wzglêdy irracjonalne20. Wyobra�my

20 Gdyby chcieæ próbowaæ wprowadzaæ elementy tradycyjne do wspó³cze-
snej afrykañskiej praktyki politycznej, przede wszystkim nale¿a³oby deliberacjê
zracjonalizowaæ. �wiat tradycyjny nie opiera³ siê bowiem na przes³ankach racjo-
nalnych. W deliberacji istotn¹ rolê odgrywa³y czynniki irracjonalne jak, na przy-
k³ad, zwracanie siê do przodków czy te¿ rzekome mówienie w ich imieniu b¹d�
doradztwo czarowników. Problem irracjonalizmu w afrykañskiej praktyce poli-
tycznej omawia na przyk³ad: D. Etounga-Manguelle, zob. D. Etounga-Manguelle,
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sobie osobê, która proponuje rozwi¹zanie, obiektywnie rzecz bior¹c,
potencjalne niezbyt dobre dla wspólnoty, ale posiada cechy dobrego
mówcy, jest wprawna w sztuce dyskutowania, a nadto � asertywna
i charyzmatyczna. Jednostka taka mo¿e przekonaæ do swych racji
wiêksz¹ liczbê dyskutantów ni¿ osoba, która proponuje lepsze dla
wspólnoty rozwi¹zanie, ale jest s³abym mówc¹ i u¿ywa argumentów,
które nie przemawiaj¹ do innych. Ostateczna decyzja mo¿e zatem
nie byæ ani najm¹drzejsza, ani optymalna i w konsekwencji pozosta-
waæ w niezgodzie z dobrem ogó³u. Jest to szczególnie niebezpieczne,
gdy decyzja dotyczy sprawy zwi¹zanej z ¿yciem i �mierci¹ (na przy-
k³ad, czy zdecydowaæ siê na konflikt z jakim� s¹siednim ludem czy
trwaæ w pokoju). Przypomnijmy, i¿ w tradycyjnej afrykañskiej logice
konsensusu de facto nie jest najwa¿niejsze to, czy podjêta decyzja
bêdzie s³uszna, lecz to, by czy odzwierciedla ona pewn¹ wspóln¹
tradycjê porozumienia. Innymi s³owy, rzecz nie w tym, czy jakie�
rozwi¹zanie jest potencjalnie lepsze czy gorsze, lecz w kwestii tego,
co jest ³adem a co nie³adem. Podjêcie potencjalnie b³êdnej decyzji
mo¿e byæ zatem postrzegane z punktu widzenia trwa³o�ci wspólnoty
jako mniejsze ryzyko ni¿ niepodjêcie ¿adnej decyzji lub sk³ócenie siê
deliberuj¹cych stron.

Idea konsensualizmu afrykañskiego nie przewiduje zg³aszania
weta czy zdania odrêbnego do decyzji. O ile brak mo¿liwo�ci zasto-
sowania weta nie wydaje siê wad¹ w sytuacji, gdy osi¹ganie konsen-
susu ma staæ na stra¿y trwa³o�ci wspólnoty, o tyle za wadê mo¿na
by uznaæ brak mo¿liwo�ci zg³aszania zdania odrêbnego. Choæ zdanie
odrêbne kojarzy siê z istot¹ indywidualizmu a nie wspólnotowo�ci,
to wcale nie musi byæ ono jego przejawem, bowiem mo¿e byæ wyra-
¿one dla dobra ca³ej wspólnoty przez dyskutanta, który uwa¿a, ¿e
dana decyzja jest z³a nie tylko dla niego czy jego linea¿u, lecz dla

Czy Afryce potrzebny jest program dostosowania kulturowego?, w: Kultura ma
znaczenie. Jak warto�ci wp³ywaj¹ na rozwój spo³eczeñstw, pod red. L. E. Harri-
sona, S. P. Huntingtona, prze³. S. Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznañ
2003, zw³aszcza s. 137�139 (rozdzia³: Wysokie koszty irracjonalizmu).



57Wizja pañstwa pozapartyjnego w my�li Kwasi Wiredu...

ogó³u zainteresowanych. Dyskutant ów mo¿e dostrzegaæ niebezpie-
czeñstwo, jakiego nie zauwa¿aj¹ pozostali uczestnicy deliberacji.
Mo¿liwo�æ zg³oszenia przezeñ zdania odrêbnego mog³aby siê przy-
czyniæ do rzadszego podejmowania b³êdnych decyzji w trakcie kolej-
nych deliberacji.

Po zakoñczeniu deliberacji mog¹ ulec zmianie preferencje, ale
nadal bêdzie istnieæ jaka� ró¿nica zdañ. Wówczas powinno siê odwo-
³aæ do g³osowania. Deliberacja powinna zatem mieæ charakter po-
mocniczy, poprzedzaæ g³osowanie, przygotowywaæ ludzi do �wiado-
mego wyra¿enia swego zdania w akcie g³osowania. Nie wydaje siê
jednak realne, by ostateczna decyzja mog³a byæ dzi� osi¹gana
w wiêkszym gronie w drodze konsensusu. Zapewne, je�li gdzie� kon-
sensus osi¹gany w drodze deliberacji ma szansê byæ dobrym sposo-
bem podejmowania decyzji, to na afrykañskiej prowincji, gdzie rela-
tywnie niewielka grupa ludzi, których ³¹cz¹ wspólne interesy, wiêzy
krwi i domicyl, bra³aby udzia³ w dyskusji, i gdzie w inny sposób ni¿
w miastach zarz¹dza siê czasem21.

Wiredu nie analizuje sytuacji, gdy w proponowanym przezeñ
systemie powstaj¹ nadu¿ycia. Nie zastanawia siê, jakie bêd¹ nastêp-
stwa stanu rzeczy, gdy w deliberacji silniejszy (charakteryzuj¹cy siê
charyzm¹, elokwencj¹, lepsz¹ argumentacj¹ i logik¹ wywodu) bêdzie
narzuca³ s³abszym, by przyjêli jego wizjê. Przedtem za� pozwoli im
wypowiedzieæ siê na tyle d³ugo, by ci czuli siê wys³uchani. Wiredu
nie zastanawia siê nad tym, jak bêdzie wygl¹da³ konsensus w re-
aliach wspó³czesno�ci, przy innym sk³adzie tych, którzy deliberuj¹.
Byæ mo¿e czêsto bêdzie tak, i¿ ci, którzy nie s¹ przekonani do da-
nego projektu, ostatecznie zgodz¹ siê nañ w zamian za wziêcie pod

21 Zob. szerzej J. S. Mbiti, Afrykañskie religie i filozofia, prze³. K. Wiercieñ-
ska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1980, zw³aszcza s. 31�47 (rozdzia³:
Pojêcie czasu). Por. te¿ prace krytyków Mbitiego, zw³aszcza: K. M. Kalumba,
A New Analysis of Mbiti�s �The Concept of Time�, �Philosophia Africana� Vol. 8,
No. 1, March 2005, s. 11�19 oraz P. English, Kalumba, Mbiti, and a Traditional
African Concept of Time, �Philosophia Africana� Vol. 9, No. 1, March 2006,
s. 53�56.
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uwagê w pewnej mierze ich potrzeb (na przyk³ad zgodz¹ siê na
wyciêcie lasu pod budowê drogi w zamian za posadzenie nowego
lasu w innym miejscu). Taki konsensus bêdzie uwzglêdniaæ interes
wszystkich stron, bêdzie rozwi¹zaniem kompromisowym. Lecz co
stanie siê, gdy wynik deliberacji nie bêdzie dobrotliwym w nastêp-
stwach kontraktem, lecz z³¹ zmow¹? Wyobra�my sobie sytuacjê, gdy
w�ród deliberuj¹cych powstaj¹ dwie frakcje, które umawiaj¹ siê, ¿e
w zamian za zgodê na projekt jednej frakcji, nastêpnym razem to
projekt drugiej frakcji uzyska ogóln¹ akceptacjê, bez wzglêdu na to,
jakie bêdzie on posiada³ zalety czy wady. Przyk³ad ten wskazuje, i¿
ka¿dy system mo¿e mieæ wypaczenia, równie¿ ten proponowany przez
Wiredu.

Wiredu krytykuje demokracjê wiêkszo�ciow¹ miêdzy innymi
dlatego, ¿e pojedyncze g³osy wyborców wydaj¹ siê nie mieæ w niej
znaczenia. Ale przecie¿ w wielu krajach Zachodu istnieje bardzo
rozwiniêta partycypacja lokalna, równie¿ w postaci spotkañ delibe-
racyjnych22. W do�wiadczeniu afrykañskim, do którego odwo³uje siê
ghañski filozof, ogromna czê�æ ludzi nie bra³a ¿adnego udzia³u
w procesie politycznym. Starszyzna uzyskiwa³a legitymacjê do po-
dejmowania decyzji dziêki tradycji, która jakby narzuca³a zgodê spo-
³eczn¹ na te osoby, które uczestniczy³y w procesie decyzyjnym. St¹d
te¿ moc tej decyzji oraz pos³uch w�ród cz³onków wspólnoty by³y
wiêksze. W takiej rzeczywisto�ci w zasadzie brakowa³o jawnej mo¿-
liwo�ci sprzeciwu tych, którzy do deliberacji w ogóle nie zostali
dopuszczeni. Jednostka nie by³a zindywidualizowana, dzia³a³a
w ramach wspólnoty. Zapewne w Afryce �wiadomo�æ odgrywania
jakiej� roli w rodz¹cym siê systemie demokratycznym jest dzi� na-
dal znacznie mniejsza ni¿ na Zachodzie. Zapewne dzisiejszy sposób
legitymizowania polityków w niejednokrotnie fa³szowanych wybo-
rach jest mniej warto�ciowy ni¿ legitymacja tradycyjna, zwi¹zana
z wiêzami pokrewieñstwa i hierarchi¹ w rodzie. Ghañski filozof sam

22 Zob. szerzej: I. Shapiro, Stan teorii demokracji�, zw³aszcza s. 28�40
(rozdzia³ Deliberatywne koncepcje dobra wspólnego).
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jednak podkre�la, i¿ w warunkach kosmopolitycznej urbanizacji, wiêzy
krwi nie mog¹ byæ podstaw¹ dla procedur politycznych. Czy wpro-
wadzenie elementów tradycji proponowanych przez Wiredu mo¿e
zatem realnie w³¹czyæ ludzi do procesu podejmowania decyzji? Raz
jeszcze wydaje siê, ¿e tylko na najni¿szym poziomie lokalnym.

Wiredu nie wspomina tak¿e w ogóle o tym, na ile reprezentant
rodu uwzglêdnia³ w tradycyjnej rzeczywisto�ci wolê tych, których
reprezentowa³. Oczywistym jest, i¿ osoby bior¹ce udzia³ w delibera-
cji ¿y³y w konkretnej wspólnocie i zna³y jej problemy. Co jednak
dzia³o siê, gdy reprezentant linea¿u mia³ inne zdanie ani¿eli wielu
innych cz³onków tego¿? Wiredu twierdzi jedynie, i¿ problem z³ej
reprezentacji wyborców istnieje w demokracji wiêkszo�ciowej i za-
k³ada za� zarazem istnienie w �wiecie tradycyjnym elementu zgody
co do warto�ci wspólnych reprezentowanych przez przedstawicieli
linea¿y. W systemie tradycyjnym pewne warto�ci (np. szacunek dla
starszyzny), które kszta³tuj¹ ludzi ¿yj¹cych we wspólnocie, uniemo¿-
liwiaj¹ lub zmniejszaj¹ prawdopodobieñstwo sprzeciwu. Ale czy¿ nie
jest to bardziej wad¹ ni¿ zalet¹ takiego systemu?

O wykonalno�ci idei pañstwa pozapartyjnego

Obok deliberacji i konsensusu kolejnym elementem, który Wire-
du proponuje w³¹czyæ do wspó³czesnej polityki afrykañskiej, jest
brak partii politycznych. Wiredu argumentuje, ¿e partie polityczne
nie istnia³y w Afryce przedkolonialnej; s¹ zatem jakby tworem wy-
abstrahowanym od afrykañskiej tradycji, czym� sztucznym. Co wiê-
cej, system partyjny w pañstwie afrykañskim ma byæ jedynie nie-
udan¹ kopi¹ systemu partyjnego w pañstwie europejskim, który sta³
siê przecie¿ niejako wypadkow¹ kszta³tuj¹cych siê przez wieki po-
trzeb. Jednak w Europie kiedy� równie¿ nie by³o partii politycznych,
a ich powstawanie niejednokrotnie uwa¿ano za co� abstrakcyjnego.
W dobie swych pocz¹tków partie stanowi³y zagro¿enie i konkurencjê
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dla w³adzy autokratów. Krytyka jakiej� instytucji zwi¹zana z jej
zewnêtrznym zapo¿yczeniem nie wydaje siê s³uszna tym bardziej, ¿e
Wiredu nie ma nic przeciwko funkcjonowaniu w pañstwach afrykañ-
skich zwi¹zków zawodowych, które przecie¿ równie¿ nie istnia³y
w okresie przedkolonialnym i nie maj¹ zatem charakteru instytucji
tradycyjnych.

Wiredu postrzega naturê partii do�æ jednostronnie � w wymia-
rze negatywnej walki o w³adzê, i krytykuje logikê dzia³ania partii,
która polega na rywalizacji. Jednak partia polityczna ma i inny
wymiar � rz¹dzenie pañstwem. Samej problematyce rz¹dzenia Wi-
redu nie po�wiêca wiele miejsca. Brak partii politycznych w propo-
nowanym przez Wiredu systemie nie oznacza zakazania dzia³alno�ci
tych¿e, a jedynie konstytucyjne zagwarantowanie, i¿ nie bêd¹ one
tworzy³y podstawy rz¹du. Wiredu, uwa¿a przy tym, i¿ w �rodowisku
konsensualnym partie przesta³yby mieæ jakiekolwiek znaczenie.
Zamiast nich, przypomnijmy, dzia³a³yby stowarzyszenia polityczne.
Bra³yby one udzia³ w wyborach, ale zdobycie pewnej liczby miejsc
w parlamencie nie dawa³oby im mo¿liwo�ci tworzenia rz¹du z pomi-
niêciem innych grup (np. zawodowych) w pañstwie. Celem stowa-
rzyszeñ nie by³aby zatem walka o zdobycie w³adzy. Nie zwyciêzca
wyborów tworzy³by rz¹d, ale de facto tworzyliby go wszyscy. Stowa-
rzyszenia mia³yby wymiar ponadetniczny i reprezentowa³yby kon-
kretne idee b¹d� projekty polityczne. Podstawowe pytanie, jakie
rodzi siê po lekturze tej czê�ci koncepcji Wiredu jest nastêpuj¹ce:
czy stowarzyszenie polityczne nie jest po prostu parti¹ polityczn¹
ubran¹ w nieco inny kostium? Innymi s³owy, czy zamiana partii na
stowarzyszenie to nie zmiana samego szyldu? Partie polityczne nie
podobaj¹ siê filozofowi, miêdzy innymi, ze wzglêdu na liczne charak-
teryzuj¹ce je patologie. Czy to ma jednak w ogóle przekre�laæ ideê
funkcjonowania partii politycznych? Czy¿ nie lepiej by³oby walczyæ
z wadami rzeczywisto�ci politycznej, której partie s¹ czê�ci¹?

Wiredu rysuje ró¿nicê miêdzy parti¹ polityczn¹ a stowarzysze-
niem politycznym poprzez krytykê filozofii dzia³ania partii politycz-
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nych w demokracji wiêkszo�ciowej i uwa¿a, i¿ partia i stowarzysze-
nie to dwa zgo³a odmienne organizmy. Przyjrzyjmy siê temu poprzez
analizê g³ównych celów, które, zdaniem ghañskiego filozofa, przy-
�wiecaj¹ istnieniu obu bytów politycznych. Partia polityczna stawia
sobie za g³ówny cel zdobycie w³adzy. Dochodzi do niej w wyniku
kampanii politycznej, w trakcie której ludzi nie tyle przekonuje siê
do danych racji, co raczej nimi manipuluje, kupuje siê ich g³osy,
ok³amuje, daje obietnice bez pokrycia. Partie polityczne, które dojd¹
do w³adzy, nie uwzglêdniaj¹ racji opozycji, gdy stworz¹ rz¹d. Nastê-
puje stygmatyzacja, podzia³ na przegranych i wygranych. Efekt
kampanii wyborczej partii politycznej zale¿ny jest od pieniêdzy
i skutecznego marketingu. Przy wyborach partyjnych zatraca siê
u ludzi poczucie wp³ywu na sprawy pañstwowe23.

Natomiast stowarzyszenie polityczne stawia sobie za g³ówny cel
dobro wspólne. Zamiast agitacji i manipulacji ma przekonywaæ do
swych racji argumentami. Jest nastawione na dyskusjê i wspó³pracê
z innymi, nie za� antagonizowanie siê ludzi. Nie gardzi opozycj¹, bo
de facto w systemie pozapartyjnym takowa nie istnieje, a przedsta-
wiciele wszystkich nurtów politycznych bior¹ udzia³ w podejmowa-
niu decyzji. Stowarzyszenie ma byæ nastawione na szukanie rozwi¹-
zañ kompromisowych. Nale¿y siê domy�laæ, i¿ skoro stowarzyszenie
nie bêdzie d¹¿y³o do zdobycia w³adzy, to kwestia finansowania kam-
panii wyborczej winna mieæ znaczenie drugorzêdne.

Stawiaj¹c sobie same pozytywne cele stowarzyszenie by³oby
bardziej uwra¿liwione na pogl¹dy wyborców i swych cz³onków. Wi-
redu zdaje siê zatem zak³adaæ, i¿ uczestnictwo we w³adzy ma byæ
tylko po�rednio celem stowarzyszenia, za� przede wszystkim rzecz
w przeniesieniu na poziom decyzyjny pogl¹dów jednostek, które
wchodz¹ w sk³ad stowarzyszenia i je popieraj¹. Zarówno stowarzy-

23 Por. te zarzuty z opisami nagannej praktyki dzia³añ partii politycznych
w Nigerii autorstwa Bena Okriego (Droga bez dna, prze³. K. Mazurek, Zysk i S-ka,
Poznañ 1994) oraz Chinua Achebe (Czcigodny kacyk Nanga, prze³. Z. Kierszys,
Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1968).
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szenie, jak i partia mog¹ mieæ na celu wyklarowanie pogl¹dów
i realizowanie ich, ale partia czêsto poprzez d¹¿enie do w³adzy spy-
cha swój program na drugi plan. Stowarzyszenie � odwrotnie, ma
g³ównie siê skupiaæ na realizacji programu. Stowarzyszenia by³yby
zatem bardziej zwi¹zane ze zwyk³ymi lud�mi ni¿ partie polityczne.

Wiredu skar¿y siê, i¿ w demokracjach wiêkszo�ciowych nie ma
³¹cznika miêdzy procesem wyboru reprezentantów a podejmowany-
mi przez nich decyzjami politycznymi. Zapomina jednak dodaæ, i¿
wybrani przez ludzi politycy s¹ rozliczani przy kolejnych wyborach
parlamentarnych, gdy w�ród elektoratu mo¿e nast¹piæ zmiana pre-
ferencji politycznych, a przedstawiciele krytykowanych partii poli-
tycznych niejednokrotnie ju¿ wcze�niej mog¹ zostaæ odrzuceni
w innych wyborach (np. samorz¹dowych lub prezydenckich). Prze-
cie¿ w rozwiniêtych demokracjach istniej¹ wolne media, rz¹dy pra-
wa, ró¿norodne checks and balances, mechanizmy, dziêki którym
opozycja ma prawo g³osu i przestrzeñ do dzia³ania. Wiredu nie tyle
zatem demaskuje wady koncepcji demokracji wiêkszo�ciowej, co nie-
doskona³o�ci praktyki pseudo-demokracji afrykañskich.

Czy przedstawiony przez Wiredu teoretyczny podzia³ na z³e cele
partii i dobre cele stowarzyszenia ma w ogóle sens? Czy wyideali-
zowane stowarzyszenia i tak w pewnym momencie nie stan¹ siê
partiami? Byæ mo¿e zale¿y to w³a�nie od procedury podejmowania
decyzji w rz¹dzie. Ale co stanie siê, gdy proponowana przez Wiredu
procedura konsensualna oka¿e siê nieskuteczna? Ghañski filozof
dowodzi, i¿ tradycyjna kultura polityczna by³a nastawiona na szu-
kanie konsensusu, na ustêpstwa, na budowanie kompromisu. Ale
przecie¿ stowarzyszenia nie bêd¹ siê opiera³y na tradycji wychowa-
nia wspólnotowego, bowiem bêd¹ ponadetniczne. Wiredu zdaje siê
zak³adaæ, ¿e stowarzyszenia bêd¹ zabiegaæ o miejsca w parlamencie,
a nie o to, by tworzyæ rz¹d. Stanie siê tak dlatego, i¿ stowarzyszenia
z góry bêd¹ mia³y zapewnion¹ reprezentacjê we w³adzy. Po co zatem
w ogóle wybory? Dlaczego stowarzyszenia mia³yby nie chcieæ wiêk-
szego wp³ywu na dzia³anie rz¹du dziêki posiadaniu wiêkszej repre-
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zentacji parlamentarnej? Na jakiej podstawie zak³ada Wiredu, i¿
ludzie w stowarzyszeniach nie bêd¹ d¹¿yli do zdobycia wiêkszej
w³adzy? Tego nie sposób z koncepcji filozofa wywnioskowaæ.

Teoria Wiredu rodzi w tej materii jeszcze wiele innych, nie mniej
wa¿nych pytañ. Czy ludzie maj¹ wstêpowaæ do stowarzyszenia, któ-
re dopiero bêdzie krystalizowaæ swój program i polityczn¹ koncepcjê
dzia³ania czy te¿, tak jak w przypadku wiêkszo�ci partii politycz-
nych, wówczas gdy stowarzyszenie posiada ju¿ kanon pewnych idei?
Czy dochodzenie do wykrystalizowania siê pogl¹dów w stowarzysze-
niu nast¹pi drog¹ deliberacji? Gdyby bowiem w stowarzyszeniu ist-
nia³a zasada podejmowania decyzji i tworzenia programu w drodze
szerokiej dyskusji i dochodzenia do rozwi¹zania konsensualnego, wów-
czas w kontaktach miêdzy przedstawicielami poszczególnych stowa-
rzyszeñ na szczeblu rz¹dowym deliberacja i osi¹gniêcie konsensusu
by³yby rzeczywi�cie ³atwiejsze. I w koñcu, jak w stowarzyszeniu
wytypowaæ kandydatów, którzy maj¹ stan¹æ w szranki wyborcze
� deliberowaæ, g³osowaæ, pozostawiæ to w gestii w³adz stowarzyszenia?
Odpowiedzi na te kwestie równie¿ nie sposób znale�æ w koncepcji
Wiredu. Filozof pozostawia je do rozwi¹zania innym intelektualistom.

Byæ mo¿e zatem stowarzyszenie polityczne jest po prostu ide-
alistycznym pogl¹dem Wiredu na partie polityczne. Wiredu wskazu-
je, czym stronnictwo polityczne byæ powinno, a czym jest wspó³cze-
�nie. Wiredu apeluje zatem o zmianê charakteru politycznego sto-
warzyszania siê. Partie polityczne s¹ czêsto partiami kadrowymi
� ci sami ludzie latami pozostaj¹ w nich u w³adzy i traktuj¹ pracê
partyjn¹ jako sposób na ¿ycie. Realia ¿ycia partyjnego oznaczaj¹
niekiedy podporz¹dkowanie ludzi dogmatom, credo nakre�lonemu
przez jednostki. Byæ mo¿e stowarzyszenie tonizowa³oby element per-
sonalizacji polityki. Wiredu nie pisze jednak, jak wygl¹da³oby przy-
wództwo w stowarzyszeniu. W partii istnieje wyraziste przywódz-
two, a czy stowarzyszenie bardziej odpowiada³oby perspektywie
kolektywnej? Przecie¿ równie¿ w przypadku stowarzyszeñ trudno
by³oby unikn¹æ spersonalizowania w³adzy i wyborów.
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Wiredu pisze o zrzeszeniach: religijnych, rekreacyjnych, zawo-
dowych, spó³dzielczych, wzajemnej pomocy, dla powstania których
wzglêdy plemienne czy etniczne nie maj¹ ¿adnego znaczenia. Wire-
du wo³a zatem równie¿ o to, aby stowarzyszenie polityczne by³o
ponadetniczn¹ struktur¹, przeciwieñstwem partii etnicznych, które
czêsto wzmacniaj¹ istniej¹ce w pañstwach afrykañskich podzia³y.
Byæ mo¿e stowarzyszenie mia³oby ³¹czyæ wspólnoty lokalne, zamiast
dzieliæ ludzi w pañstwie, jak czyni¹ to niejednokrotnie partie. Prze-
cie¿ partie polityczne powstaj¹ce w Afryce na gruncie etnicznym s¹
petryfikacj¹ starych podzia³ów, utrudnieniem dla procesu kszta³to-
wania narodu obywatelskiego. Byæ mo¿e Wiredu wierzy w zast¹pie-
nie podzia³ów etnicznych interesami. W takiej sytuacji musia³yby
istnieæ to¿same interesy, zw³aszcza ekonomiczne, dla ró¿nych warstw
spo³ecznych w ró¿nych grupach etnicznych.

Rozwa¿ania koñcowe

My�l Wiredu wymyka siê jednoznacznej ocenie. Niektórym czy-
telnikom mo¿e siê wydawaæ utopijn¹. Wiredu doskonale zdaje sobie
z tego sprawê pisz¹c: �ci, którzy z miejsca odrzucaj¹ wo³anie o po-
zapartyjne, opieraj¹ce siê na konsensusie, pañstwo jako co� utopij-
nego b¹d� nawet gorszego, mog¹ nie byæ do koñca w b³êdzie. Tym
niemniej, dialog musi byæ nadal prowadzony. Jest to jedyna racjo-
nalna opcja. Jest to równie¿ opcja zrodzona z poszukiwania konsen-
susu�24. Rzec mo¿na zatem: witaj Platonie, Morusie, Campanello,
nie jest wa¿ne, czy owa wizja da siê zrealizowaæ w praktyce, istotne
jest, ¿e zmusza do namys³u i dyskusji. Mo¿e zatem ca³y projekt
Wiredu jest figur¹ retoryczn¹, która ma zwróciæ uwagê na potrzebê
ogólnej zmiany my�lenia o polityce w Afryce. Byæ mo¿e celem Wire-
du nie jest zrównanie z ziemi¹ dotychczasowej koncepcji i praktyki

24 K. Wiredu, Society and Democracy in Africa..., s. 184.
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demokracji i eksperymentowanie z budowaniem czego� nowego od
podstaw w oparciu o mniej lub bardziej antykwaryczne rozwi¹zania
rodzime, ale zwrócenie uwagi na konieczno�æ innego sposobu wypra-
cowywania decyzji politycznych i wdra¿ania ludzi w politykê. Wire-
du zdaje siê sugerowaæ, i¿ w Afryce istniej¹ wzorce i pok³ady kul-
turowe, zw³aszcza za� tradycja dochodzenia do konsensusu w gronie
starszyzny, które pokazuj¹, w jakim kierunku nale¿a³oby pod¹¿aæ
w modyfikacji procedur politycznych. Przyjêcie takiej perspektywy
oznacza³oby jednak, i¿ raczej ma³o prawdopodobne jest wprowadze-
nie jakichkolwiek nowatorskich rozwi¹zañ politycznych w pañstwie
na poziomie innym ni¿ lokalny. Zapewne to tam najbardziej wyko-
nalne zdaje siê byæ w³¹czanie elementów tradycyjnych do wspó³cze-
snej polityki, lecz Wiredu wcale o tym nie wspomina.

W wizji Wiredu nie ma te¿ propozycji konkretnych rozwi¹zañ
potrzebnych dla ewentualnego przej�cia od tradycyjnego systemu
konsensualnego w skali lokalnej do systemu pozapartyjnego w skali
pañstwowej. Ghañski filozof pisze, na przyk³ad, ¿e grupy zawodowe
mog³yby wybieraæ przedstawicieli wed³ug pewnej procedury, ale czym
jest owa �pewna� procedura nie wiemy. Wiredu kontestuje za³o¿enia
demokracji wiêkszo�ciowej, ale de facto nie proponuje daj¹cego siê
zastosowaæ modelu alternatywnego. Ró¿nice, jakie wskazuje miêdzy
stowarzyszeniem politycznym a parti¹ polityczn¹, jawi¹ siê per sal-
do wizj¹ niepoprawnego idealisty. Wiredu nie pokazuje jak zmieniæ
istniej¹cy system, jakie nale¿a³oby wprowadziæ instytucje i mecha-
nizmy konstytucyjne oraz polityczne, tak by opozycja nie by³a prze-
�ladowana, by mog³a spe³niaæ funkcje kontrolne, by w wyborach nie
dopuszczano siê oszustw. Nie proponuje, na przyk³ad, aby wypraco-
waæ konkretne mechanizmy prawne gwarantuj¹ce rzeczywiste wpro-
wadzenie w ¿ycie zakazu tworzenia w pañstwach afrykañskich par-
tii bazuj¹cych na podzia³ach etnicznych lub religijnych. Przeciwnie,
Wiredu idzie drog¹ ³atwiejsz¹ � odrzuca istotn¹ czê�æ projektu de-
mokracji liberalnej i chce eksperymentowaæ z jak¹� now¹ recept¹ na
polityczny sukces. Nie mówi, jak budowaæ prawdziw¹ demokracjê
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w miejsce pseudo-demokracji i jak tworzyæ silne instytucje pañstwa.
Wiredu zdaje siê nie braæ pod uwagê istotnego aspektu natury

ludzkiej � ¿¹dzy w³adzy. Zawsze przecie¿ znajd¹ siê ludzie, którzy
bêd¹ d¹¿yæ do zdobycia w³adzy autorytarnej, dlatego te¿ istnieje
system partyjny, który pow�ci¹ga ich apetyty, a jednocze�nie daje
mo¿liwo�æ doj�cia do w³adzy w sposób demokratyczny i bycia kon-
trolowanym przez inne partie. Wiredu nie podoba siê system, gdzie
wygrywaj¹cy wybory uwa¿a opozycjê za przegranych i w ogóle nie
uwzglêdnia jej interesów. Skoro system demokratyczny w pañstwach
Afryki dzia³a na takiej zasadzie, to trzeba go zmieniæ, ale do tego
potrzebna jest kultura polityczna, która nie powstanie z dnia na
dzieñ. Rolê intelektualistów widzieliby�my raczej w budowaniu fun-
damentów tej kultury oraz krytyce konkretnych wypaczeñ afrykañ-
skiej polityki25.

Tradycyjne modele rozwi¹zañ politycznych, którymi zachwyca
siê Wiredu, funkcjonowa³y w relatywnie ma³ej wspólnocie. Ale jak
pomys³ lokalny przenie�æ na poziom wielkiego spo³eczeñstwa pañ-
stwowego? Jak podejmowaæ decyzje w parlamencie, je�li nie poprzez
g³osowanie i uzyskiwanie wiêkszo�ci dla danych projektów? Przy
sk³adzie zgromadzenia powy¿ej kilkunastu osób konsensus by³by
zapewne w wiêkszo�ci przypadków raczej niemo¿liwy do uzyskania.
Demokracja przedstawicielska z wyborami oraz wiêkszo�ciowy spo-
sób podejmowania decyzji funkcjonuj¹ na poziomach pañstwowych
w³a�nie z powodu braku alternatywy, poniewa¿ sprawdzaj¹ siê
i wydaj¹ rozwi¹zaniami optymalnymi.

Nie jest jasne, czy Wiredu postuluj¹c udzia³ wszystkich w rz¹-
dzeniu proponuje rz¹d fachowców czy wielkich koalicji? Czy te¿ jest
to wo³anie o tworzenie rz¹du przez przedstawicieli ogó³u organizacji
politycznych i (pozornie) niepolitycznych, które wesz³yby do parla-

25 Bardzo wa¿n¹ w tej materii pracê opublikowa³ Paulin J. Hountondji:
P. J. Hountondji, Daily Life in Black Africa: Elements for a Critique, w: The Surrep-
titious Speech: Présence Africaine and the Politics of Otherness 1947�1987, ed. by
V. Y. Mudimbe, The University of Chicago Press, Chicago�London 1992, s. 44�364.
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mentu? W takim systemie podzia³ stanowisk móg³by byæ proporcjo-
nalny do liczby g³osów uzyskanych przez dane grupy w wyborach.
Ale jak przy braku podzia³u na opozycjê i rz¹dz¹cych realizowaæ
sprzeczne interesy? Poprzez konsensus? Przecie¿ w deliberowaniu
nie bêdzie równej pozycji, bo w rz¹dzie zawsze istnieæ bêdzie si³a
wiêksza od innych. System konsensualny nie pozwoli na sprawne
funkcjonowanie rz¹du. Byæ mo¿e jest to pomys³ idealny, ale zarazem
nierealny do zastosowania w praktyce.

Ghañski filozof pisze, i¿ w tradycyjnej afrykañskiej rzeczywisto-
�ci ró¿nica miêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem obywatelskim by³a
w zasadzie nieistotna. W konsekwencji kojarzy proponowane prze-
zeñ stowarzyszenia polityczne bardziej ze spo³eczeñstwem obywatel-
skim ani¿eli z wymiarem pañstwowym i zdaje siê de facto propono-
waæ rz¹dy spo³eczeñstwa obywatelskiego, które zamiast walki
o w³adzê kieruje siê wzajemn¹ pomoc¹. Wierzy, i¿ stowarzyszenia
polityczne bêd¹ siê kierowa³y dostosowywaniem interesów jednost-
kowych do dobra ogólnego, a zatem etyk¹ kompromisu. Tak mo¿na
jednak potencjalnie próbowaæ dzia³aæ w ramach ma³ej, integralnej
wspólnoty. Stowarzyszenia maj¹ byæ bowiem, jak pisze, tworzone na
zasadzie konkretnych, partykularnych idei czy programów. Trudno
zatem wymagaæ, by na poziomie pañstwowym da³o siê uwzglêdniæ
wszystkie interesy czy projekty. Wiara w wyrzekanie siê swoich idei
i programów dla dobra ogó³u jest my�leniem utopijnym. Zawsze
istnieje te¿ niebezpieczeñstwo, ¿e ludzie bêd¹ siê bardziej identyfi-
kowali ze stowarzyszeniem (z partykularnymi projektami) ni¿
z pañstwem (dobrem wspólnym).

Wiredu reprezentuje spo³eczeñstwo wspólnotowe. Przyjmuje inn¹
perspektywê od naszej. Dostrzega wp³yw wspó³czesnych przemian,
ale ca³y czas podkre�la, ¿e dla niego najwy¿sz¹ warto�æ reprezentuje
spo³eczeñstwo oparte na tradycji kszta³towanej w oparciu o istnienie
silnych wiêzów pokrewieñstwa. Ghañski filozof g³êboko wierzy
w demokratyczno�æ rozwi¹zañ tradycyjnych, gdy¿ patrzy na demo-
kracjê nie tyle z perspektywy procedury wy³aniania reprezentantów,
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ile z punktu widzenia efektów zastosowania metod tradycyjnych,
które maj¹ byæ jakoby wynikiem uwzglêdnienia interesów ró¿nych
grup, czyli teoretycznie tego, do czego ma d¹¿yæ demokracja. Innymi
s³owy, istniej¹ jakby dwie odmienne procedury, które jednak prowa-
dz¹ do realizacji tych samych celów. W dawnej Afryce w procesie
decyzyjnym brali udzia³ jedynie mê¿czy�ni, zw³aszcza starsi, a za-
tem bardziej do�wiadczeni. Pozostali cz³onkowie wspólnoty nie mo-
gli uczestniczyæ w polityce. Nasuwa siê tu pewne podobieñstwo do
demokracji ateñskiej, gdzie równie¿ by³o wielu wykluczonych z pro-
cesów decyzyjnych, a zatem wiêkszo�æ ludzi w Atenach nie by³a
obywatelami, ale demokratyczno�æ procedur by³a zachowana w krê-
gu tych, którzy byli pe³nymi obywatelami26. Wiredu pragnie zatem
pokazaæ, i¿ nie tylko procedura wyborów przedstawicieli jest demo-
kratycznym sposobem podejmowania decyzji; wskazuje, i¿ w demo-
kracji bezpo�redniej jej nie by³o, a zatem per analogiam konsensus
osi¹gany poprzez deliberacjê w w¹skiej grupie równie¿ mo¿na na-
zwaæ demokratyczn¹ metod¹ podejmowania decyzji. Ci, którzy bior¹
udzia³ w deliberacji s¹ jakby odpowiednikami pe³noprawnych oby-
wateli ateñskich, albowiem posiadaj¹ te same prawa w swoim gro-
nie. Nie jest to jednak rozwi¹zanie na miarê potrzeb wspó³czesnej
ponadetnicznej pañstwowo�ci.

W koñcu, ghañski filozof zdaje siê uwa¿aæ, i¿ system pozapar-
tyjny i konsensualny to krêgos³up, na którym ma siê opieraæ nowe
etyczne spo³eczeñstwo. Wiredu pisze, i¿ �bez odrobiny moralno�ci
nie mo¿na mieæ krzty obywatelsko�ci�27 . Teraz nale¿y jeszcze zbu-
dowaæ tkankê, dziêki której system bêdzie dzia³aæ. Wiredu zak³ada
zatem istotn¹ rolê obywatelskiego u�wiadamiania, kszta³towania
postaw etycznych i wra¿liwo�ci na potrzeby innych, uczenia okre�la-
nia celów indywidualnych w kontek�cie dobra wspólnego. Zdaje siê
proponowaæ: przygotujmy pod³o¿e moralne dla systemu bez partii

26 Zob. szerzej K. Trzciñski, Obywatelstwo w Europie: Z dziejów idei i insty-
tucji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 21�38.

27 K. Wiredu, Society and Democracy in Africa..., s. 171.



69Wizja pañstwa pozapartyjnego w my�li Kwasi Wiredu...

politycznych. Nie prawo a moralno�æ ludzi ma zatem gwarantowaæ
dobre pañstwo. Jest to wskazanie na pewne minimum potrzebne dla
budowy lepszego systemu, ale nie propozycja konkretnych mechani-
zmów jego dzia³ania. Ale jak zbudowaæ wspólny interes na pod³o¿u
stowarzyszeñ, które maj¹ projekty partykularne? Jak zbudowaæ
poczucie jedno�ci na partykularnych podzia³ach? Naturalnym jest,
¿e musi nast¹piæ powielenie podzia³ów dziel¹cych stowarzyszenia na
poziomie pañstwowym. Obraz ³adu odmalowany przez Wiredu po-
nownie jawi siê zatem utopijnym.

BIBLIOGRAFIA

Achebe Ch., Czcigodny kacyk Nanga, prze³. Zofia Kierszys, Ksi¹¿ka i Wie-
dza, Warszawa 1968.

Ake C., The Feasibility of Democracy in Africa, Council for the Development
of Social Science Research in Africa, Dakar 2000.

English P., Kalumba, Mbiti, and a Traditional African Concept of Time,
�Philosophia Africana� Vol. 9, No. 1, March 2006.

Etounga-Manguelle D., Czy Afryce potrzebny jest program dostosowania
kulturowego?, w: Kultura ma znaczenie. Jak warto�ci wp³ywaj¹ na rozwój
spo³eczeñstw, pod red. L. E. Harrisona, S. P. Huntingtona, prze³. S³a-
womir Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznañ 2003.

Hountondji P. J., Daily Life in Black Africa: Elements for a Critique, w: The
Surreptitious Speech: Présence Africaine and the Politics of Otherness
1947�1987, ed. by V. Y. Mudimbe, The University of Chicago Press,
Chicago�London 1992.

Kalumba K. M., A New Analysis of Mbiti�s �The Concept of Time�, �Philoso-
phia Africana� Vol. 8, No. 1, March 2005.

Kohli A., �ród³a konfliktów spo³ecznych i politycznych w demokracjach na-
�ladowczych, w: Przysz³o�æ demokracji: Wybór tekstów, wybra³ i wstê-
pem opatrzy³ P. �piewak, prze³. P. Rymarczyk, Fundacja Aletheia,
Warszawa 2005.

Lijphart A., Konsensusowy model demokracji, w: Przysz³o�æ demokracji: Wybór
tekstów, wybra³ i wstêpem opatrzy³ Pawe³ �piewak, prze³. P. Rymar-
czyk, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.



70 Krzysztof Trzciñski

Mbiti J. S., Afrykañskie religie i filozofia, prze³. K. Wiercieñska, Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 1980.

Miller D., Demokracja debatuj¹ca a teoria wyboru spo³ecznego, w: Przysz³o�æ
demokracji: Wybór tekstów, wybra³ i wstêpem opatrzy³ P. �piewak, prze³.
P. Rymarczyk, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.

Okri B., Droga bez dna, prze³. K. Mazurek, Zysk i S-ka, Poznañ 1994.
Shapiro I., Stan teorii demokracji, prze³. I. Kisilowska, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2006.
Trzciñski K., Obywatelstwo w Europie: Z dziejów idei i instytucji, Wydaw-

nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
Wingo A., Fellowship Associations as a Foundation for Liberal Democracy

in Africa, w: A Companion to African Philosophy, ed. by. K. Wiredu,
Blackwell, Oxford 2004.

Wiredu K., Democracy and Consensus: A Plea for a Non-Party Polity,
w: K. Wiredu, Cultural Universals and Particulars: An African Perspec-
tive, Indiana University Press, Bloomington � Indianapolis 1996.

Wiredu K., Philosophy and the Political Problem of Human Rights, w: K. Wire-
du, Cultural Universals and Particulars: An African Perspective, India-
na University Press, Bloomington-Indianapolis 1996.

Wiredu K., Society and Democracy in Africa, w: Explorations in African
Political Thought. Identity, Community, Ethics, ed. by T. Kiros, Routled-
ge, New York � London 2001.

Wiredu K., The State, Civil Society and Democracy in Africa, �Quest�,
Vol. 12, No. 1, June 1998.

Wiredu K., Tradition, Democracy and Political Legitimacy in Contemporary
Africa, w: Rewriting Africa: Toward Renaissance or Collapse? ed. by
E. Kurimoto, International Area Studies Conference VI, JCAS Sympo-
sium Series No. 14, The Japan Center for Area Studies, National
Museum of Ethnology, Osaka 2001.



71Wizja pañstwa pozapartyjnego w my�li Kwasi Wiredu...

KWASI WIREDU�S CONCEPT OF A NONPARTY
STATE: ABOUT A UTOPIA ORIGINATING

FROM A REAL EXPERIENCES

SUMMARY

Kwasi Wiredu is one of the most outstanding contemporary
African philosophers. He was born in Ghana and currently is
a lecturer working in the United States. In his political works he
uncovers different shortcomings of the concept of liberal democracy
and suggests constituting democracy in Africa on the basis of indi-
genous political traditions, which in his mind are of democratic
nature. Wiredu is of very negative opinion about the condition of
contemporary �majoritarian� democracies since their political mecha-
nisms are rather adversarial in character. On the contrary, he per-
ceives politics in many traditional African societies as very concilia-
tory. Thus the Ghanaian thinker supports the idea of introducing
into modern African politics such traditional political institutions as
deliberation (palaver) and consensus. Wiredu also suggests substi-
tuting present-day political parties for political associations. Such
associations would have specific goals and Wiredu believes that in
a nonparty state the government would not be created on their
basis. Although Wiredu�s critical approach especially towards the
realities of ongoing political changes in Africa is well understood
and justified, his concept has many drawbacks. This article is aimed
at showing and analyzing some of them and make readers realize
how difficult it is to transfer some political solutions, which once
could have been very useful in some small homogenous communi-
ties, into present-day multiethnic societies.


