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1. Rozważania wstępne 

W ostatnich dziesięciu latach można zaobserwować wzrost za-

awansowania badań nad polską myślą polityczną w ujęciu politolo-

gicznym. Uzyskały one inną jakość od analogicznych badań histo-

rycznych, prawniczych i socjologicznych
1
, a ich animatorzy i wyko-

nawcy przekroczyli stadium analityczne, konstruując opracowania 

typu syntetycznego. O ile w latach osiemdziesiątych na takie określe-

nie zasługiwała w pełni jedynie praca Ryszarda Retta Ludwikowskie-

go o nurtach politycznych XIX wieku
2
, o tyle w następnej dekadzie 

tego typu monografie opublikowali: autorzy – Michał Śliwa, Roman 

Wapiński, Krzysztof Kawalec, Kazimierz Przybysz
3
; zespoły redakcyj-

                                                           
1 Ryszard Skarzyński uchwycił specyfikę analizy naukowej myśli politycznej w róż-

nych naukach. Historycy traktują opisywanie jej dziejów jako element „pomocniczy” 

w rozumieniu historii politycznej i społeczno-gospodarczej, co najwyżej widząc w ideach 

składnik klimatu intelektualnego epoki, będącego czynnikiem dynamizującym działania 

ruchów i grup społecznych. Dla prawników myśl polityczna występuje jedynie pod postacią 

doktryn polityczno-prawnych, kształtując tworzenie i stosowanie prawa oraz ewolucję nauki 

o państwie i prawie. Socjologowie postrzegają myśl polityczną jako jeden ze składników 

nadających tożsamość grupie społecznej. Natomiast politologowie objęli swoimi zaintereso-

waniami poznawczymi problemy wewnętrznego rozwoju świata idei oraz funkcje spełniane 

przez myśl polityczną w rzeczywistości. R. Skarzyński, Historia myśli politycznej w ujęciu 

politologicznym. Zarys koncepcji, „Studia Polityczne” 1992, nr 1, s. 107–109. 
2 R. R. Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815–1890, War-

szawa 1982. 
3 M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław–Warszawa–

Kraków 1993; R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 

1997; K. Kawalec, Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–
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ne i autorskie – Jana Jachymka i Waldemara Parucha, Bronisława Pa-

sierba i Krystyny Anny Paszkiewicz oraz Bożeny Bankowicz, Antonie-

go Dudka i Jacka Marii Majchrowskiego
4
. Było to możliwe w wyniku 

podjęcia przez środowisko naukowe politologów i historyków szero-

kich oraz planowych badań nad wieloma zagadnieniami z zakresu 

dziejów polskiej myśli politycznej. 

Biorąc pod uwagę zakres temporalny wykonywanych analiz, to kon-

centrowały się one przede wszystkim na I połowie XX wieku, a więc na 

zagadnieniach wywołujących polityczne konflikty i debaty zarówno 

w czasach wykonywania władzy na ziemiach polskich przez zaborców 

i strony uczestniczące w dwóch wojnach światowych, jak również 

w okresie II Rzeczypospolitej i w pierwszych latach istnienia Polski Lu-

dowej. W badaniach myśli politycznej wymienionych czasów historycz-

nych zostały wypracowane precyzyjne założenia metodologiczne oraz 

wyodrębnione „zasadnicze układy odniesienia”
5
. Trudno tak orzec wobec 

badań nad poglądami politycznymi powstałymi zarówno w Polskiej Rze-

czypospolitej Ludowej, jak i w III Rzeczypospolitej. 

Badania nad myślą polityczną stały się jednym z wiodących obsza-

rów rozwoju politologii, co jest niewątpliwie sukcesem tych wszyst-

kich, którzy przyjęli sugestię Henryka Zielińskiego, upowszechnioną 

w 1975 roku przez serię Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, o ko-

nieczności podjęcia wysiłków poznawczych i intelektualnych zorien-

towanych w tym kierunku
6
. W warunkach (zaistniałych w Polsce po 

roku 1989) definiowania na nowo statusu metodologicznego nauk poli-

tycznych  należało nade wszystko określić przedmiot zainteresowań poli-

                                                           
1939, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000; K. Przybysz, Polska myśl polityczna 1939–

1945. Zarys problematyki, Warszawa 2000. 
4 Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, red. J. Jachymek, 

W. Paruch, Lublin 2001; B. Bankowicz, A. Dudek, J. M. Majchrowski, Główne nurty 

współczesnej polskiej myśli politycznej, t. 1, Kraków 1996; Współczesna polska myśl 

polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, systemy wartości, red. B. Pasierb, K. A. Pasz-

kiewicz, Wrocław 1996. 
5 Określenie „zasadnicze układy odniesienia” Roman Wapiński wyjaśnił jako: 

„(...) podstawowe problemy ówczesnego życia politycznego, równocześnie i warunkujące 

możliwości kształtowania myśli politycznej, i determinujące jej podstawowy charakter”. 

R. Wapiński, Badania nad dziejami polskiej myśli politycznej schyłku XIX i XX w., 

[w:] Historia najnowsza jako przedmiot badań i nauczania, red. J. Maternicki, War-

szawa 1990, s. 180. 
6 H. Zieliński, O potrzebie i trudnościach badania dziejów polskiej myśli politycz-

nej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zie-

liński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 14–19. 
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tologów. Naszym zdaniem myśl polityczna, oprócz działań i ich skut-

ków, jest podstawowym elementem badań politologicznych. Między 

myślą polityczną a działaniami i ich skutkami zachodzą dwukierun-

kowe interakcje. W uzasadnieniu można przytoczyć za Ryszardem 

Skarzyńskim i Mulfordem Q. Sibleyem kilka argumentów
7
; idee po-

lityczne: 

– stanowią ważny element wiedzy o rzeczywistości całego społe-

czeństwa, istniejących w nim zbiorowości, stając się intelektualną 

podstawą rozumienia i wykonywania własnej podmiotowości po-

litycznej; 

– są niezbywalnym elementem egzystencji podmiotów politycznych na 

arenie wewnętrznej i w środowisku międzynarodowym w każdej 

epoce historycznej i w każdej rzeczywistości politycznej; 

– determinują kulturę polityczną każdego środowiska politycznego 

oraz kształtują jego obyczajowość, opinie i zachowania; 

– kształtują wiedzę naukową (politologiczną, między innymi teorie 

polityki) o rzeczywistości politycznej istniejącej w danym czasie 

i przestrzeni; 

– wzbogacają politykę, rozwijając i pobudzając wyobraźnię oraz in-

wencję jej kreatorów. 

Z tych zasadnych argumentów wynika, że koncentrowanie się 

w badaniach jedynie na analizie politycznych działań oraz skutków, 

bez uwzględniania poglądów zbiorowości zorientowanych politycznie 

oraz reprezentujących je ośrodków decyzyjnych, uniemożliwiałoby 

efektywne wypełnianie przez politologię jej podstawowych funkcji (od 

deskryptywnej do instrumentalnej)
8
. Dlatego też wyjątkowo ważną rolę 

przypisujemy właściwej organizacji metodologicznej badań nad myślą 

polityczną, a w tej materii są dostrzegalne trzy niedostatki, brzemienne 

w liczne skutki poznawcze: 

1. słabo rozwinięta refleksja metodologiczna nad pojęciem myśl 

polityczna i związaną z nim siatką pojęciową; 

2. niewielkie zainteresowanie poznawcze źródłami, metodami 

i technikami właściwymi dla badań nad myślą polityczną; 

                                                           
7 Zob. R. Skarzyński, Historia myśli politycznej..., s. 110; M. Q. Sibley, Political 

Ideas and Ideologies. A History of Political Thought, New York–Evanston–London 

1970, s. 6; por. M. Śliwa, Idee polityczne w Polsce – wiek XX, Kraków 1994, s. 3. 
8 Zob. T. Uliński, Jak pełniej rozumieć politykę? Uwagi dotyczące wyjaśniania 

działań i procesów politycznych, „Edukacja Polityczna” 1989, vol. 14, s. 53–55; 

Z. J. Pietraś, Politologia ideologiczna, behawioralna czy postmodernistyczna, [w:] Politolo-

gia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1997, s. 39. 
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3. brak naukowych dociekań nad historiografią myśli politycznej 

i rozwojem sposobów analizowania idei politycznych. 

Kolejne wysiłki badawcze winny być wsparte pogłębionymi do-

ciekaniami teoretycznymi nad pojęciem myśl polityczna oraz zwią-

zaną z nim siatką kategorialną
9
. Nie mogą one przybierać jedynie 

formy koniecznych wstępów w pracach na temat poglądów politycz-

nych
10

. Wraz z dalszym rozwojem zakresu i zasięgu badań stało się 

niezbędne dokonanie pewnych uzgodnień, przynajmniej na poziomie 

minimalnym, bez których właściwa komunikacja wewnątrzśrodowi-

skowa będzie coraz trudniejsza, blokując uściślanie narracji politolo-

gicznej oraz przepływ danych niezbędnych do podjęcia dyskursu na-

ukowego. Brak nowoczesnego zestawu pojęć, którymi należy się po-

sługiwać w analizowaniu myśli politycznej, utrudnia praktykę badaw-

czą, nie ułatwia zrozumienia opisów i ocen, weryfikacji hipotez oraz 

falsyfikacji sądów. O ile taka sytuacja nie była wiodącym problemem 

na etapie badań analitycznych podejmowanych w latach siedemdzie-

siątych i osiemdziesiątych, o tyle opracowania syntetyczne wymuszają 

znacznie większą precyzję w wyborze stosownych pojęć i ich opera-

cjonalizacji. Jest także potrzebny zmodernizowany kwestionariusz py-

tań badawczych, który odzwierciedlałby stan dzisiejszej wiedzy poli-

tologicznej
11

. 

                                                           
 9 Analiza dyskusji o pojęciu myśl polityczna – zob. W. Paruch, Myśl polityczna – 

refleksje metodologiczne o pojęciu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 

Sectio K: Politologia 1999, vol. 6: Państwo – ludowcy – myśl polityczna, red. Z. J. Pietraś, 

A. Wójcik, W. Paruch, s. 30–36. Tam również wykaz stosownej literatury przedmiotu 

(stan na rok 1998). 
10 Wyjątkiem na tym tle jest dorobek naukowy R. Skarzyńskiego, który podjął 

autoteliczną refleksję typu metodologicznego nad pojęciem myśl polityczna. Zob. 

R. Skarzyński, Wróg i sojusznik. Studium struktury myśli politycznej, „Studia Nauk 

Politycznych” 1990, nr 1–3, s. 59–88; idem, Intelektualiści a ideologia. Myśl polityczna 

jako przedmiot badań politologa, „Studia Nauk Politycznych” 1990, nr 4–6, s. 7–32; 

idem, Historia myśli politycznej..., s. 107–119; idem, Czy filozofia polityczna jest jesz-

cze dzisiaj możliwa?, [w:] Historia. Idee. Polityka: Księga dedykowana Profesorowi 

Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995, s. 296–307; idem, Od liberalizmu do totalita-

ryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 1, Warszawa 1998, s. 9–30. Wydaje się, że 

środowisko badaczy myśli politycznej odrzuciło pogląd Marka Sobolewskiego z 1976 

roku, że rozważania definicyjne i kategorialne nie przynoszą żadnego pożytku. 

M. Sobolewski, Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, 

„Historyka” 1976, t. 6, s. 3–4. 
11 Pierwszy i wyjątkowo trafny kwestionariusz badawczy sformułował w 1975 ro-

ku Henryk Zieliński (H. Zieliński, op. cit., s. 14–19), ale ze zrozumiałych względów 

zabrakło w nim takich kluczowych kategorii jak styl myślenia, model politycznego 
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Nie są uruchamiane prace z zakresu metodologii pragmatycznej na 

temat podstawy źródłowej oraz metod i technik specyficznych dla 

badań nad myślą polityczną. Autorzy opracowań najczęściej ograni-

czają się do stwierdzenia, iż dokonali podstawowych ustaleń empirycz-

nych, wykorzystując analizę świadectw myśli politycznej. Zakłada się, 

że to pojęcie jest jasne i precyzyjne, a potencjalny czytelnik dysponuje 

wiedzą ogólną o typach świadectw oraz szczegółową o ich krytyce 

i interpretacji
12

. Jeśli nawet przyjąć takie domniemanie, to należy mieć 

świadomość, że w badaniach nad myślą polityczną problem jest skom-

plikowany, przynajmniej na dwóch poziomach. Pierwszy – świadectwa 

myśli politycznej (między innymi wystąpienia publiczne, dokumenty 

partyjne, publicystyka polityczna, wytwory prasowe) są odbiciem źró-

dłowym poglądów politycznych, ale zniekształconym przez wątki so-

cjotechniczne i propagandowe
13

. Drugi poziom – źródłami do poznania 

myśli politycznej są nie tylko jej świadectwa, ale również ślady, czyli 

decyzje podejmowane przez twórców danych idei, którzy byli aktywni 

na różnych arenach politycznych i/lub uczestniczyli w sprawowaniu 

władzy. Natomiast opisy procesów decyzyjnych (od analizy sytuacji 

decyzyjnej do oceny implementacji decyzji) możemy odnaleźć w wielu 

źródłach niebędących świadectwami myśli politycznej. To właśnie 

takie źródła zawierają wskaźniki niosące informacje o planowaniu 

podjęcia konkretnych działań i o realnej polityce. Ujawniają właściwo-

ści podmiotu politycznego, będącego zarazem twórcą myśli politycz-

nej. Pozwalają wskazać wątki socjotechniczne i propagandowe stoso-

wane w świadectwach myśli politycznej. O ile na podstawie świadectw 

myśli politycznej możemy raczej domniemywać z różnym stopniem 

prawdopodobieństwa o poglądach autorów tych wypowiedzi źródło-

wych, o tyle, odwołując się do śladów myśli politycznej, uzyskujemy 

możliwość opisania procesu decyzyjnego przy wykorzystaniu faktów 

źródłowych. 

                                                           
decydowania, postulowana technika polityki, wzorzec ideologii, poglądów na wiele 

obszarów przestrzeni publicznej (np. środowisko międzynarodowe, systemy bezpie-

czeństwa). 
12 Świadectwa myśli politycznej zostały wymienione w: K. Kawalec, Narodowa 

Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej 

obozu narodowego, Warszawa 1989, s. 14–16. 
13 Zob. R. Wapiński, Badania nad dziejami..., s. 174–175; S. Ehrlich, Dynamika 

norm. Podstawowe zagadnienia wiążących wzorów zachowania, Warszawa 1994, 

s. 139, 142, 172. 
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Z nałożenia na siebie opisanych obu poziomów powstaje ważna 
reguła poznawcza – w przypadku sprzeczności między świadectwami 
myśli politycznej a jej śladami znacznie większą wiarygodność mają te 
drugie z powodu ich znikomego zniekształcenia przez stosowanie 
środków socjotechnicznych i propagandowych. Ta reguła zyskuje na 
znaczeniu w dwóch przypadkach: 1) temporalnym – wobec podejmo-
wania badań nad współczesną myślą polityczną, w której filozofia po-
lityczna została zdominowana przez technikę polityki, czyli świadomą 
refleksję nad sposobami realizacji własnych poglądów; 2) podmioto-
wym – wobec niektórych twórców idei, na przykład obóz piłsudczy-
kowski i ruch komunistyczny; w polskich warunkach pierwszy z wy-
mienionych zainteresował się już w latach międzywojennych procesem 
decyzyjnym, a drugi – w wytworzonych przez siebie świadectwach 
myśli politycznej celowo bardziej korzystał z socjotechniki i propagan-
dy niż ujawniał własne poglądy. 

Należy uznać za konieczne podjęcie wysiłków poznawczych o cha-

rakterze apragmatycznym, które koncentrowałyby się przede wszys-

tkim nad historiografią myśli politycznej oraz ewolucją metod ana-

lizowania politycznych idei
14

, tym bardziej że kierunek zmian 

w historiografii jest dość reprezentatywny dla rozwoju politologii 

w Polsce. Politologowie odchodzą od wzorców badań typu ideologicz-

nego i klasycznego (idiograficznego) na rzecz stosowania perspektyw 

strukturalnej i dynamicznej
15

. W odniesieniu do myśli politycznej ten 

trend znalazł wyraz w trzech zjawiskach. Po pierwsze, coraz rzadziej są 

                                                           
14 W literaturze przedmiotu można odnaleźć jeden tekst o charakterze jednoznacz-

nie historiograficznym – A. Wójcik, Stan badań nad polską myślą polityczną II Rzeczy-

pospolitej, [w:] Więcej niż niepodległość…, s. 15–28. 
15 Jeszcze w 1985 roku była uprawomocniona ocena Michała Jaskólskiego: „Dla 

większości badaczy myśli politycznej metoda opisowa pozostaje w dalszym ciągu jednym 

z podstawowych etapów pracy”, a brak jest alternatywnych strategii badawczych. W 2003 

roku byłaby to opinia wielce dyskusyjna. M. Jaskólski, Szkice o historii doktryn politycz-

nych i prawnych, Warszawa–Kraków 1985, s. 36; zob. również: A. Czarnota, Wartości 

konserwatywne i ich interpretacja (Struktura myśli politycznej Jana Koźmiana), 

[w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 1: Ideologowie epoki romantyzmu wobec 

współczesnych problemów Polski i Europy, red. S. Kalembka, Toruń 1989, s. 84. Przy 

wykorzystaniu perspektywy strukturalnej kładzie się nacisk na analizę synchroniczną 

myśli politycznej, czyli opisuje się ją, posługując się pełnymi obrazami. Analiza dyna-

miczna polega na prowadzeniu narracji diachronicznej, w której główną rolę spełniają 

zależności kauzalne. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji 

historycznej, Warszawa 1996, s. 116; A. F. Grabski, Historia myśli politycznej – zagad-

nienia metodologiczne, [w:] Dzieje polskiej myśli politycznej w czasach nowożytnych 

i najnowszych, cz. 1, red. A. F. Grabski, Łódź 1985, s. 27. 
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publikowane monografie, u podłoża których były przyjmowane założe-

nia silnie uwarunkowane ideologicznie, na przykład konstruowanie 

wizji dobrego świata lub opisywanie dorobku określonego twórcy idei 

(najczęściej polityka lub ruchu politycznego) z wykorzystaniem per-

spektywy poznawczej dla niego charakterystycznej, bez odwołania się do 

aktualnej wiedzy naukowej. Po drugie, rezygnacja ze szczegółowego 

opisywania programów partyjnych (istniejących w sensie formalnym 

i materialnym) na rzecz konstruowania modeli mających na celu nie tyl-

ko uporządkowaną według standardów współczesnej nauki deskrypcję 

poszczególnych zespołów idei, ale również konstruowanie wzorców 

myślenia politycznego i wyjaśnianie typów działalności ideotwórczej, 

właściwych dla poszczególnych epok. Po trzecie, wyjście poza dotych-

czasowy kształt przedmiotu badań. Badacze odchodzą od redukowania 

myśli politycznej jedynie do poglądów na temat polityki, władzy pań-

stwowej i idealnego ustroju. Ten zespół przekonań nadal jest uznawany 

za wyjątkowo ważny, ale zwraca się również uwagę, że przedmiotem 

zainteresowania twórców idei w danym czasie historycznym mogą być 

różne obiekty o charakterze politycznym, ale niemające cech kratolo-

gicznych, ustrojowych czy też etatystycznych. 

Wymienione trzy problemy są dość obszerne i każdy z nich odrębnie 

wymaga zaangażowania uwagi ze strony środowiska politologicznego. 

Jak zostało nadmienione, niniejszy tekst jest ukierunkowany na wskaza-

nie niektórych problemów mających charakter przedmiotowy w bada-

niach politologicznych, czyli związanych z pojęciem myśl polityczna. 

2. Problemy definicyjne, czyli o definiowaniu pojęcia 

myśl polityczna 

Wypracowując definicję myśli politycznej, należy kierować się zarów-

no korzyściami poznawczymi dla badaczy tej problematyki, jak również 

cechami rzeczywistości politycznej, opisywanej przez inne subdyscypliny 

politologii. Wychodząc z tych przesłanek, przyjmujemy, że pojęcie myśl 

polityczna ma autonomiczny zakres znaczeniowy w języku politologicz-

nym, jest subkategorią z obszaru świadomości politycznej oraz pochodną 

światopoglądu, czyli przekonań o naturze człowieka, świata i społeczeń-

stwa
16

. Myśl polityczna jest to wszelka forma refleksji nad rzeczy-

                                                           
16 H. Przybylski, E. Wawro, Teoretyczne zagadnienia ruchów i doktryn politycz-

nych, Katowice 1996, s. 26. 
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wistością polityczną, niezależnie od stopnia rozwoju, wewnętrznej 

spójności i systematyzacji oraz uteoretyzowania i konkretyzacji. 

Powstaje w wyniku myślenia politycznego, którego przejawem (wyra-

zem) jest między innymi działalność ideotwórcza. Z takiego podejścia 

definicyjnego wynikają istotne konsekwencje. 

Myśli politycznej nie można ani zredukować do takich terminów jak 

ideologia, doktryna, koncepcja, program, idee, zbiór wartości i zasad 

politycznych, ani poprawnie zdefiniować poprzez odwołanie się do tych 

pojęć, właściwych też dla świadomości politycznej
17

. Nie jest też pośred-

nim ogniwem w łańcuchu kategorialnym między ideologią i doktryną. 

Nie podzielamy również przekonania, że myśl polityczną można utożsa-

miać z wiedzą podmiotu na temat praktyki politycznej, która pod wzglę-

dem uogólnienia nie jest jeszcze ideologią, ale zawiera oprócz progra-

mów pewne wyjaśnienia teoretyczne. Według Kamila Różewicza rozwa-

żania teoretyczne przejawiają się w postulowanym modelu działania 

politycznego oraz w uogólnieniach na temat warunków społeczno-

ekonomicznych, w jakich będzie ten model realizowany
18

. 

Jeśli uznać ideologię za uporządkowany zespół idei odnoszących 

się do statusu rzeczywistości, a doktrynę za powiązane ze sobą progra-

my politycznej organizacji społeczeństwa (władzy państwowej, insty-

tucji politycznych), to myśl polityczna „sąsiadowałaby” z jednej strony 

z ideami, a z drugiej – z programami. Natomiast tworzenie myśli poli-

tycznej nie polega jedynie na konkretyzacji idei oraz przekładaniu 

tychże na programy polityczne zorientowane na zdobycie i wykonywa-

nie władzy w państwie. Byłoby to ograniczanie sensu myśli politycznej 

do jednego aspektu – poglądów na działania polityczne, ich źródła 

                                                           
17 W politologicznych opracowaniach typu podręcznikowego oraz informacyjnego 

publikowanych w Polsce pojęcie myśl polityczna albo jest zastępowane przez określe-

nia ideologia i doktryna, albo jest pomijane milczeniem. Zob. Leksykon politologii, red. 

A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1996, s. 123; Mały leksykon politologiczny, red. 

M. Chmaj, W. Sokół, Lublin 1996, s. 63; Słownik historii doktryn politycznych, 

red. M. Jaskólski, t. 1, Warszawa 1997, s. 5; Kategorie analizy politologicznej, red. 

A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1991, passim; Społeczeństwo i polityka. 

Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2002, 

passim. W tej ostatniej publikacji został nawet zamieszczony rozdział Współczesna 

myśl polityczna (s. 448–480), ale autorka (Anna Szustek) nie podjęła trudu podania 

jakiejkolwiek definicji. Na tym tle wyróżnia się bardzo pozytywnie opracowanie: 

H. Przybylski, Politologia. Zarys problematyki, Katowice 1996, w którym zaintereso-

wano się problemem myśli politycznej. Zob. ibidem, s. 250–259. 
18 K. Różewicz, O myśli politycznej metodologicznie, „Studia Metodologiczne” 

1977, t. 15, s. 117. 
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i skutki. Poza zakresem pojęcia pozostałyby ważne obszary działalno-

ści ideotwórczej: 1) refleksje teoretyczne na temat natury rzeczywisto-

ści politycznej; 2) system wartości właściwy dla danej ideologii; 

3) cele zawarte w doktrynie; 4) programy służące urzeczywistnianiu 

systemu wartości i osiąganiu celów politycznych; 5) programy niein-

spirowane ideami, a wynikające z ustosunkowania się do bieżącego 

życia politycznego; 6) styl myślenia politycznego. Należy podkreślić 

z całą mocą, że zarówno idee i programy, jak również ideologie i doktry-

ny są elementami składowymi myśli politycznej
19

. Tym samym myśl 

polityczna jest kategorią nadrzędną wobec ideologii, doktryny, koncepcji 

i programu; niezależnie od skomplikowanych i niejasnych relacji między 

tymi terminami. Akceptując takie rozwiązanie, jednocześnie odrzucamy 

łańcuch zależności: ideologia  myśl polityczna  doktryna. 

Stała się bezprzedmiotowa alternatywa odnosząca się do szeroko-

ści zakresu rozważanego pojęcia: czy myśl polityczna to tylko koncep-

cje polityczne zawierające uporządkowany plan „uprawiania polityki”, 

czy „wszelkie wyartykułowane pojęciowo wypowiedzi dotyczące sfery 

polityki”
20

. Zwolennicy pierwszej propozycji (Jerzy Kornaś, Marian 

Żychowski) są gotowi uznać za myśl polityczną jedynie koncepcje, 

które spełniają cztery warunki: 1) mają duży stopień generalizacji 

i systematyzacji; 2) noszą aspekt teoretyczny, ideologiczny i politycz-

ny; 3) dotyczą określonych wartości (naród, państwo, ustrój polityczny, 

system społeczno-gospodarczy); 4) materializują się pod postacią pro-

gramów, dyskusji, kontrowersji lub działań. Twórcami przedmioto-

wych koncepcji mogą być ideologowie, intelektualiści i politycy, re-

prezentujący interesy określonych grup społecznych w sposób sforma-

lizowany; wspomniani decydenci winni być zaangażowani w funkcjo-

nowanie ruchu politycznego lub przynajmniej grupy politycznej
21

. 

W takim stanowisku metodologicznym można dostrzec kilka sła-

bości. Następuje wyraźne zredukowanie badań politologicznych nad 

                                                           
19 Zob. J. Faryś, Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej 

(1918–1939), Szczecin 1991, s. 7; J. M. Majchrowski, Wstęp, [w:] B. Bankowicz, 

A. Dudek, J. M. Majchrowski, Główne nurty, s. 11; T. Piotrkiewicz, Kwestia ukraińska 

w Polsce w koncepcjach piłsudczyzny 1926–1930, s. 10; F. Ryszka, Rec.: Polska myśl 

polityczna XIX i XX wieku, t. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław–War-

szawa–Kraków–Gdańsk 1975, „Odra” 1976, nr 5, s. 101. 
20 J. Kornaś, Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, 

Kraków 1995, s. 7. 
21 Ibidem, s. 8; M. Żochowski, Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku (do 

1918 roku), Warszawa 1976, s. 7. 
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myślą polityczną wynikające z zawężenia sensu tego pojęcia 

w aspekcie formalnym (tylko zmaterializowane i usystematyzowane 

pomysły prowadzenia działalności politycznej), podmiotowym (tylko 

zorganizowani uczestnicy życia publicznego wyrażający jakieś inte-

resy społeczne) oraz przedmiotowym (tylko idee odnoszące się do 

kilku wartości). Przy takim rozumowaniu należałoby wyłączyć 

z przedmiotu badań poglądy polityczne wielu ich twórców. Wydaje 

się, że nie dysponujemy także żadnym obiektywnym miernikiem, za 

pomocą którego moglibyśmy ustalić związki między twórcą i nosi-

cielem myśli politycznej a interesami społecznymi. Jakże trudno by-

łoby odpowiedzieć na pytanie, czyje interesy stały u podstaw piłsud-

czykowskiej myśli politycznej (1926–1939), czy też poglądów gło-

szonych przez partie zielonych funkcjonujące w wielu państwach 

europejskich. 

Naszym zdaniem drugi człon alternatywy, w którym myśl poli-

tyczną odnosi się do wypowiedzi na temat tzw. sfery polityki, wzbu-

dza również zasadne i fundamentalne wątpliwości. Dotyczą one okre-

ślenia „sfera polityki”, będącej przedmiotem odnoszenia się twórców 

idei. Pojawia się pytanie o definicję tego pojęcia, która nie byłaby 

wieloznaczna, a zgodna z zasadami logiki i użyteczna dla politolo-

gów. Jest to zadanie wyjątkowo skomplikowane. Dość ciekawe roz-

wiązanie problemu zaproponował R. R. Ludwikowski, pisząc, że 

myśl polityczna to poglądy na polityczną organizację społeczeństwa, 

czyli propozycje odpowiedniego zorganizowania organów wykonują-

cych politykę oraz postulowany sposób wykonywania władzy
22

. Wy-

jaśnianie sensu pojęcia myśl polityczna poprzez odwołanie się do 

sfery polityki czy politycznej organizacji społeczeństwa tylko pozor-

nie przynosi rozszerzenie jej zakresu. Problem sprowadza się do tego, 

że polityka jest formą działalności (niekiedy wykonywania władzy)
23

, 

a wtedy myśl polityczna byłaby jedynie refleksją na ten temat, co jest 

trudne do zaakceptowania. 

Znacznie łatwiej, bez popadania w sprzeczności, można określić 

myśl polityczną, wykorzystując pojęcie rzeczywistość polityczna. 

W tym przypadku wątpliwości definicyjne będą się sprowadzały 

                                                           
22 R. R. Ludwikowski, Uwagi o badaniach polskiej myśli politycznej, „Studia Na-

uk Politycznych” 1977, nr 3, s. 179. 
23 Liczni autorzy definiujący pojęcie polityka są zgodni, że jest to działalność 

społeczna. Natomiast spór dotyczy cech odnoszących się do tego typu aktywności. 

Szerzej zob. R. Scruton, Słownik myśli politycznej, Poznań 2002, s. 287–290; T. Bodio, 

Polityka w życiu społecznym, [w:] Społeczeństwo i polityka..., s. 161–174. 
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do odpowiedzi na pytanie, jaką rzeczywistość i myśl uznajemy za 

polityczną
24

. 

Każdy podmiot będący twórcą idei funkcjonuje w rzeczywistości 

społecznej, w której zachodzą różne działania i procesy. Jednym z jej 

składników jest zjawisko władzy i jej instytucje. Stosunek do nich oraz 

udział w ich funkcjonowaniu wywołuje podstawowy dychotomiczny 

podział w społeczeństwie na podmioty rządzące i pozostające w opozy-

cji. Faktycznym przedmiotem sporu jest dysponowanie obiektami, któ-

rym przypisuje się cechę wartościowości w danym czasie historycznym 

oraz w określonych warunkach społecznych
25

. Te obiekty mogą mieć 

bardzo zróżnicowaną postać, ale w każdym przypadku są źródłem kon-

fliktów egzystencjalnych między podmiotami wobec siebie niezależ-

nymi. Wspomnianych konfliktów nie można ani zredukować do innej 

postaci, ani rozwiązać w wyniku działania podmiotu zewnętrznego 

wobec sporu i bezstronnego wobec jego uczestników, który narzuciłby 

normy regulujące walkę oraz jej wynik. O przebiegu konfliktu i jego 

rozstrzygnięciu decydują sami uczestnicy. 

Rzeczywistość polityczna są to fakty i zespoły faktów noszące ce-

chę polityczności, czyli wydarzenia, które zaistniały w wyniku kon-

fliktu lub same go wywołały. Podmioty zaangażowane w wydarzenia 

(przynajmniej dwa suwerenne) są w sporze, czyli w relacji wrogości 

wobec siebie. Taki stan wynika z różnicy w poglądach oraz kierunkach 

działań (potencjalnych lub efektywnych). Polityczność oznacza, że nie 

można określić wszystkich skutków tychże faktów. Trzeba podkreślić, 

że konkretny konflikt nie musi mieć charakteru totalnego i stałego. 

Może się przerodzić, przy spełnieniu pewnych warunków, we współ-

pracę jego uczestników
26

. Jednak dla rzeczywistości politycznej stanem 

                                                           
24 Rozróżnienie polityczne zostało wprowadzone do obiegu naukowego przez 

Carla Schmitta. Zob. C. Schmitt, Pojęcie polityki, „Zdanie” 1987, nr 3, Suplement: 

Myśl społeczna XX wieku, s. 4–12; R. Skarzyński, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt 

i problem tego co polityczne, Warszawa 1992, passim. 
25 Wartościami politycznymi mogą być m.in. przedmioty, właściwości, stany rze-

czy lub procesy. Ten problem został omówiony w: Z. Najder, Wartości i oceny, War-

szawa 1971, s. 64; S. Jałowiecki, Struktura systemu wartości. Studium zróżnicowań 

międzygeneracyjnych, Warszawa–Wrocław 1978, s. 8–21; M. Ziółkowski, Stosunek 

jednostki do systemu. Model teoretyczny i próba jego operacjonalizacji, „Kultura 

i Społeczeństwo” 1987, nr 2, s. 55; S. Ehrlich, Wiążące wzory zachowania. Rzecz 

o wielości systemów norm, Warszawa 1995, s. 24–28. 
26 Zob. Z. J. Pietraś, Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania de-

cyzji politycznych, Lublin 1997, passim; S. D. Tansey, Nauki polityczne, Poznań 1997, 

s. 18–19. 
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właściwym jest konflikt, natomiast współpraca jawi się jako stan wy-

jątkowy, wynikający z okoliczności. One zmuszają strony konfliktu do 

wyboru porozumienia zamiast walki. Porozumienie może dotyczyć 

również ustalenia warunków tak rywalizacji, jak i współpracy. Jednak 

w obu przypadkach przeciwnicy sięgają w czasie rokowań po instru-

menty, które ze swojej istoty mają przyczynić się do odniesienia zwy-

cięstwa, czyli zadania drugiej stronie porażki. 

Biorący udział w rywalizacji o obiekty będące przedmiotem rosz-

czeń prowadzą działalność ideotwórczą. Efektem tego procesu stają się 

idee, które połączone w całość, tworzą myśl danego podmiotu. Staje się 

ona polityczna w sześciu przypadkach: 

– wyodrębnia oraz charakteryzuje sojuszników i wrogów publicznych; 

– precyzuje charakter obiektów będących przedmiotem sporu politycz-

nego oraz przedkłada wizję ich losu; 

– opisuje i ocenia rzeczywistość polityczną; 

– wywołuje oraz projektuje działania i procesy polityczne; 

– generuje na tyle głębokie konflikty, że społeczeństwo ulega wrogie-

mu podziałowi; 

– uzyskuje formy ekspresji poglądów i przepływu informacji o cha-

rakterze politycznym. 

W myśleniu politycznym jego podmiot dokonuje podziału innych 

uczestników życia publicznego na wrogów i sojuszników. Taki podział 

jest analogiczny do nieredukowalnych rozróżnień typu: dobro–zło, 

piękno–brzydota, zdrowy–chory. Odbywa się zgodnie z mechanizmem 

właściwym dla politycznego myślenia. Jego podmiot: 1) tworzy wy-

obrażenia dotyczące struktury społecznej; 2) kreśli pożądane i odrzu-

cone wizje ładu społecznego i systemu politycznego; 3) dokonuje oce-

ny rzeczywistości; 4) tworzy koncepcje i programy przekształcania 

rzeczywistości, precyzując w nich drogi, sposoby i środki działania; 

5) ocenia innych uczestników życia publicznego, biorąc pod uwagę ich 

stosunek do powyższych czterech elementów. W ten sposób następuje 

podział partnerów na zwolenników i przeciwników (sojuszników 

i wrogów). 

Z powyższych rozważań wynika, że poglądy polityczne, zwane tak 

z racji konfliktowości, nie muszą odnosić się bezpośrednio do polityki, 

instytucji władzy czy też ustroju państwa. Tym samym nie można 

ograniczać myśli politycznej jedynie do poglądów na temat działalno-

ści społecznej, mającej na celu realizację własnego ładu politycznego 

i zaspokojenie określonych interesów, czy też organizacji państwa, 

rozumianej jako porządek ustrojowy. Upolitycznieniu w konkretnej 
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epoce mogą ulegać różne obiekty. Zakres i zasięg polityzacji zależy 

między innymi od kontekstu kulturowego i społecznego oraz systemu 

politycznego. Każdy system polityczny, ukształtowany historycznie, 

najlepiej charakteryzują: wpływ instytucji władzy państwowej na życie 

społeczne, przekonanie społeczne o takim wpływie, poziom represyw-

ności władzy państwowej, granica między przestrzenią publiczną 

a sferą prywatną ustalana przez władzę państwową. 

Kategoria władza polityczna spełnia w konstruowaniu definicji 

pojęcia myśl polityczna wyjątkową rolę, ale nie dlatego, że oznacza 

tylko poglądy na temat zdobycia, zmiany i utrzymania władzy w pań-

stwie
27

. Powody są wyraźnie odmienne. Myśl polityczna jest formuło-

wana przez podmioty albo sprawujące władzę, albo będące w opozycji. 

Każdy z nich stara się określić swoją rolę i role innych w sprawowaniu 

władzy, precyzuje również swój stosunek do określonych zachowań 

władczych. Kwestia władzy naturalnie dzieli podmioty polityki na rzą-

dzące i opozycyjne, co wywiera wpływ na rozwój myśli politycznej, 

ale znacznie częściej twórcy myśli politycznej postrzegają ją raczej 

jako sposób realizacji własnych poglądów niż cel samoistny, wokół 

którego należy koncentrować swoją działalność ideotwórczą. 

Dla badań politologicznych nie ma większego znaczenia wszech-

stronność, jakość i oryginalność myśli politycznej, stopień jej ogólno-

ści i uporządkowania oraz typ sformalizowania, bowiem te cechy nie 

wpływają na status poznawczy badanego zespołu idei, jak również na 

ich rolę dziejową. Pod względem spójności i koherentności myśl poli-

tyczna jest niezwykle zróżnicowana. Tylko niektórzy jej twórcy kon-

ceptualizują własne idee i starają się przedłożyć propozycje rozwiąza-

nia wszystkich najważniejszych tematów, wywołujących w danej epoce 

debatę publiczną. Wielu poglądom nie można takich cech przypisać, 

ale one również są myślą polityczną. Istnieją także warianty pośrednie, 

jeśli chodzi o stopień zorganizowania. Natomiast obowiązkiem polito-

loga jest opisywanie i wyjaśnianie każdej myśli politycznej z wykorzy-

staniem dostępnej mu wiedzy naukowej w taki sposób, aby stało się 

możliwe jej zrozumienie w innych warunkach historycznych, nierzadko 

również w odmiennym kontekście kulturowym i społecznym. 

Myśl polityczna ma cztery konteksty. Pierwszy, pragmatyczny, 

sprawia, że myśl polityczna wpływa jako element świadomości na pro-

cesy polityczne. Dzieje się to na dwa sposoby. Podmioty tworzące myśl 

                                                           
27 Zob. J. Jachymek, Myśl polityczna PSL „Wyzwolenie” 1918–1931, Lublin 

1983, s. 9–10; R. R. Ludwikowski, Główne nurty..., s. 7. 
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polityczną projektują określone działania, za pośrednictwem których 

przekształcają rzeczywistość. Podmiot polityczny ocenia implementa-

cję podjętych przez siebie decyzji; te oceny można odnaleźć w myśli 

politycznej, a one warunkują kolejne działania. Kontekst kulturowy 

(drugi) – myśl polityczna odbija kulturę, w tym polityczną, istniejącą 

w danym czasie i społeczeństwie – jest swoistym zapisem wartości 

i konfliktów politycznych dominujących w wybranej epoce. Za trzeci 

uznajemy kontekst filozoficzny, który polega na przekazywaniu poko-

leniom określonych treści i struktur będących przedmiotem ewolucji 

i wymiany w debacie publicznej. Czwarty kontekst ma charakter so-

cjologiczny; myśl polityczna odzwierciedla strukturę społeczną, gene-

rowane przez nią potrzeby, ewaluacje oraz wizje polityczne
28

. 

3. Problemy strukturalne, czyli o strukturze myśli politycznej 

Myśl polityczna jest światem idei
29

, które przejawiają się na wiele 

różnych sposobów. Adam Czarnota i Zdzisław Jóźwiak trafnie wymie-

nili ich pięć: wypowiedzi językowe, postawy, przeżycia psychiczne, 

zachowania ideotwórcze, działania wykonawcze
30

. Niezależnie od 

przyjętej postaci idee są wytworem rozumowania, czyli ich twórca 

kierował się uniwersalnymi zasadami logiki (nie zawsze poprawnie). 

Niemniej idee mają charakter zarówno subiektywny, bowiem nie do-

starczają wiedzy pewnej, jak również polemiczny, czyli dość łatwo 

można wobec nich postawić alternatywne propozycje. 

Omawiając problem struktury myśli politycznej, należy wziąć pod 

uwagę bardzo duże zróżnicowanie poglądów politycznych ze względu 

na dwa czynniki: stopień wewnętrznego uporządkowania i poziom 

                                                           
28 Adam Czarnota wyodrębnił trzy konteksty: kulturowy, filozoficzny i socjolo-

giczny. Jednak należy uznać za celowe wyodrębnienie z kontekstu kulturowego kolej-

nego (czwartego) – o charakterze pragmatycznym. A. Czarnota, Problemy syntezy 

polskiej myśli politycznej – rozważania wstępne, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX 

wieku, t. 7: Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, Wrocław–War-

szawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 272–275. 
29 Idea jest intelektualnym wytworem odnoszącym się do jakiegoś obiektu, które-

mu nadaje się cechę doskonałości. Idea nie może być bezpośrednio doświadczana, 

spełnia zaś funkcję bodźca do działania w celu nadania rzeczywistości postaci dosko-

nałej. Zob. A. Hertz, Szkice o ideologiach, [b.m.w.] 1985, s. 42–43. 
30 A. Czarnota, Z. Jóźwiak, Czy próba syntezy polskiej myśli politycznej XIX wie-

ku?, „Kwartalnik Historyczny” 1983, nr 4, s. 906. 
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abstrakcyjności (lub konkretności). Stopień wewnętrznego uporządko-

wania waha się między dwoma brzegami. Po jednej stronie terminem 

myśl polityczna określa się „pewne spostrzeżenia, hasła, pomysły 

oraz odrębne postulaty ujęte w sposób prosty, wręcz zdroworozsąd-

kowy”
31

. Jej korzeni należy poszukiwać w wiedzy potocznej czy też 

w sferze mitologii społecznej. Innym razem myśl polityczna jest do 

tego stopnia pogłębiona teoretycznie i oparta na wiedzy naukowej, że 

przybiera postać teorii, która wprawdzie jest spójna, ale wyjątkowo 

dyskusyjna i kontrowersyjna, co spowodowało, że nabrała cechy po-

lityczności. Taka teoria zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania 

nurtujące społeczeństwo oraz wyjaśnienia i oceny zachowań poli-

tycznych. Niesie także propozycję mechanizmu, za pomocą którego 

można by kontrolować aktywność społeczną, orzekając chociażby 

o jej postępowym charakterze i stronie moralnej. Najczęściej w roz-

winiętej myśli politycznej współistnieją obok siebie poglądy potocz-

ne oraz teorie naukowe. Twórcy idei z jednej strony, sięgając po mity 

i po wiedzę naukową, dokonują ich polityzacji, a z drugiej strony 

dokonują mistyfikacji opisywanej rzeczywistości oraz inspirują po-

wstawanie teorii naukowych. 

Poziom abstrakcyjności (lub konkretności) poglądów składających 

się na myśl polityczną jest zróżnicowany; można wyodrębnić stosowne 

warstwy: ideologiczną, koncepcyjną i programową. Między nimi wy-

stępuje hierarchiczna zależność i łańcuch wynikania: ideologia  kon-

cepcje  programy. Przy takim postrzeganiu struktury myśli politycz-

nej pojawia się problem kategorii, jaką jest doktryna. Z zakresu myśli 

politycznej niektórzy badacze wyodrębnili doktrynę, którą uznano za 

subkategorię, co – ich zdaniem – stało się wystarczającą przesłanką do 

jej wydzielenia z przedmiotu badań i uznania za podstawę metodolo-

giczną odrębnej dyscypliny naukowej – historii doktryn polityczno-

prawnych. Najpełniejsze uzasadnienie na rzecz takiego rozwiązania 

zaprezentował H. Zieliński, którego zdaniem doktryny należy nawet 

wykluczyć z przedmiotu badań nad myślą polityczną. Według niego 

istotą doktryn jest ich wyjątkowa systematyzacja i zawartość rzeczowa 

w postaci zestawu konkretnych działań politycznych mających na celu 

zdobycie władzy w państwie, aby zrealizować własny program. Jeśli 

poglądy uzyskują te cechy, wtedy stają się doktrynami, które wymykają 

się badaniom nad myślą polityczną
32

. 

                                                           
31 W. T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996, s. 8. 
32 H. Zieliński, O potrzebie i trudnościach badania dziejów..., s. 14. 
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Ten skrajny pogląd wybitnego badacza nie został podtrzymany 

w literaturze. Wprawdzie A. Czarnota i A. Łuczak uznali odrębność 

badań z zakresu myśli politycznej i doktryn polityczno-prawnych; 

pierwszy podkreślił ich charakter komplementarny, a drugi wskazał na 

przeciwstawność prowadzonej analizy
33

, jednak większość badaczy 

stanęła na stanowisku, że niezależnie od faktu, czy dane poglądy 

przyjmują postać doktryny, to mogą być przedmiotem ich zaintereso-

wania, gdyż także dotyczą „tej sfery rzeczywistości społecznej, która 

związana jest ze sprawowaniem władzy”
34

. Tym samym doktrynie nie 

tylko że nie możemy przyznać rangi subkategorii myśli politycznej, ale 

również nie spełnia ona jakiejś wyjątkowej roli w strukturze poglądów 

politycznych. Dla badaczy myśli politycznej jest to „teoretyczne uza-

sadnienie działalności praktycznej” o wysokim stopniu uporządkowa-

nia i średniej ogólności
35

. Doktryna jest swoistym typem koncepcji, 

odróżniającym się od innych charakterem przedmiotowym, bowiem 

odnosi się bezpośrednio do politycznej struktury społeczeństwa (ustrój 

państwowy, władza w państwie, porządek prawny), którą postrzega się 

jako środek wykorzystywany w polityce do osiągania celów artykuło-

wanych na poziomie ideologicznym. Jest to więc zapis strategii pod-

miotu politycznego, traktowanej w sposób teoretyczny i praktyczny
36

. 

Tak rozumiana doktryna jest przedmiotem zainteresowań badaczy my-

śli politycznej. 

Niewątpliwie myśl polityczna obejmuje swoim zakresem poglądy 
o różnorodnych formach i odmiennym poziomie uogólnienia. Jedynie 
wobec niektórych z nich możemy używać określeń „ideologia” i „dok-
tryna”. Natomiast nie są to synonimy dla pojęcia myśl polityczna. Jeśli 
refleksja o rzeczywistości politycznej jest rozwinięta, uporządkowana 
i ma pewien aspekt teoretyczny, to może przybierać w swoim rozwoju 
trzy stadia: ideologii, koncepcji i programu. Należy podkreślić, że nie 

                                                           
33 A. Czarnota, Problemy syntezy..., s. 271; A. Łuczak, Społeczeństwo i państwo 

w myśli politycznej ruchu ludowego, Warszawa 1982, s. 6. 
34 M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku…, s. 6; zob. A. F. Grab-

ski, Historia myśli politycznej..., s. 4–5; M. Jaskólski, Kaduceus polski. Myśl polityczna 

konserwatystów krakowskich 1866–1934, Warszawa–Kraków 1990, s. 11; W. Mich, 

Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywne-

go (1918–1939), Lublin 1992, s. 3–4. 
35 K. Różewicz, O myśli politycznej..., s. 116; R. Tokarczyk, Współczesne doktryny 

polityczne, Lublin 1987, s. 11; W. Kornatowski, Zarys dziejów myśli politycznej staro-

żytności, Warszawa 1968, s. 6–7. 
36 W. T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, s. 11. 
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wszystkie poglądy w swoim rozwoju dziejowym przechodzą przez te 
stadia. Świat idei w konkretnym czasie historycznym jest konglomeratem 
myśli politycznych o różnym stopniu rozwoju, chcąc go opisać, używa-
my często pojęć abstrakcyjnych. To faktycznie uczeni tworzą je, aby 
uporządkować badany przedmiot w celu podjęcia naukowych dociekań. 

Historycznie można zaobserwować dwa odmienne mechanizmy 
powstawania myśli politycznej. Pierwszy polega na tym, że w świado-
mości społecznej (nawet niekoniecznie politycznej) pojawiają się pew-
ne pomysły, które ulegają upolitycznieniu i przekształceniu najpierw 
w konkretny program i koncepcję, a następnie (fakultatywnie) w ide-
ologię, zawierającą przesłanki dla formułowania wielu koncepcji i pro-
gramów odnoszących się do licznych dziedzin życia społecznego. Dru-
gi mechanizm rozpoczyna się od teorii, która zostaje upolityczniona 
i przełożona na język polityki, stając się składnikiem ideologii, z której 
wyprowadza się koncepcje urzeczywistniane przez programy. Relacje 
występujące między ideologią, koncepcjami i programami nie zależą 
od tego, który z mechanizmów powstawania myśli politycznej wystąpił 
w danym konkretnym przypadku. 

W warstwie ideologicznej myśli politycznej lokują się poglądy po-
lityczne o największym stopniu uogólnienia

37
. 

1. Inspiracje, które zostały wykorzystane przez podmiot polityczny 

do skonstruowania własnej myśli politycznej, można podzielić na ide-

owe i pragmatyczne. W pierwszej grupie wyjątkową rolę spełniają 

recepcje innych nurtów ideowych oraz teorii naukowych. Natomiast 

druga grupa obejmuje między innymi stosunek i ocenę rzeczywistości 

politycznej zarówno w odniesieniu do przeszłości, jak i teraźniejszo-

ści
38

. Zaszłości historyczne umożliwiają twórcy myśli politycznej do-

konanie własnego określenia swojego miejsca w dziejach oraz w odnie-

sieniu do innych podmiotów politycznych, co jest wyjątkowo ważne 

przy dokonywaniu ich oceny. Przeszłość dostarcza także argumentów 

w debatach publicznych. 

2. Każda ideologia posiada wzorzec (paradygmat), czyli zespół idei 

niezmienny dla danego nurtu myśli politycznej, podlegający w dziejach 

jedynie niewielkim korektom. Na paradygmat składają się system 

wartości i przekonań oraz tożsamość polityczna
39

, które determinują 

                                                           
37 Szerzej zob. J. Ritsert, Models and Concepts of Ideology, Amsterdam–Atlanta 

1990, s. 13–38; A. Hertz, Szkice o ideologiach..., s. 50 i nn. 
38 Zob. J. Jachymek, Myśl polityczna PSL..., s. 221. 
39 System wartości będący częścią rdzenia ideologii ma charakter układu stabilne-

go. Jest tworzony z wartości dominant, najważniejszych i niezmiennych dla twórcy 
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wizję przyszłości i strategiczne cele działalności politycznej. Towarzy-

szą im odpowiednie sposoby rozwiązywania problemów uznawanych 

za polityczne oraz posługiwanie się określonymi formułami służącymi 

do symbolicznego wyrażania poglądów. Odrzucenie paradygmatu 

oznaczałoby utratę podmiotowości i racji istnienia danego podmiotu, 

gdyż jest to konstrukcja, na której wspierają się pozostałe idee, koncep-

cje i programy. 

3. Styl politycznego myślenia jest to sposób konstruowania myśli 

politycznej, czyli charakter działalności ideotwórczej. Twórcy myśli 

politycznej starają się oryginalnie – w ich mniemaniu – podchodzić do 

świata idei i rzeczywistości politycznej. Charakteryzują się odmiennym 

stopniem dogmatyzmu i elastyczności koncepcyjno-programowej oraz 

upolityczniają subiektywnie wybrane przez siebie obiekty, czyniąc 

z nich przedmiot pożądania i równocześnie debaty publicznej. 

Warstwa ideologiczna myśli politycznej konstytuuje istnienie jej 

podmiotu w politycznej rzeczywistości w długim czasie historycznym, 

daje mu też możliwość świadomego uczestnictwa w konfliktach poli-

tycznych. Dostarcza także ogólnych wytycznych, wykorzystywanych 

w tworzeniu obrazu świata. Jednak ideologia nie powstaje jako wynik 

poszukiwania prawdy o świecie oraz zgodnie ze wszystkimi zasadami 

logiki, lecz kształtują ją także czynniki irracjonalne: nastroje, wyobraź-

nia, uczucia. Jest więc pewną zmistyfikowaną wiedzą o rzeczywistości 

politycznej, po którą sięga podmiot polityczny w konkretnym histo-

rycznym czasie: postulując, podejmując i oceniając określone działania 

polityczne. W ten sposób ideologia pośrednio kształtuje politykę, 

a w konsekwencji rzeczywistość polityczną
40

. 

Opierając się na założeniach ideologicznych, twórca myśli poli-

tycznej formułuje koncepcje odnoszące się do przestrzeni publicznej. 

Są one zmienne, bowiem za ich pośrednictwem następuje adaptowanie 

się do zmian zachodzących w rzeczywistości politycznej. Zdarzają się 

także sytuacje odmienne – kiedy koncepcja jest postrzegana jako war-

tość, z której podmiot polityczny nie może zrezygnować. Jednak gene-

ralnie na poziomie koncepcji uwidacznia się bezpośredni wpływ rze-

                                                           
myśli politycznej. To one narzucają sposób interpretacji wartości podporządkowanych 

(tzw. wartości zinterpretowane). A. Czarnota, Problemy syntezy..., s. 278–279. 
40 O cechach ideologii zob. K. Minogue, The Liberal Mind, London 1963, s. 17; 

F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, s. 102; 

R. R. Ludwikowski, Z rozważań nad modelem polskiego konserwatyzmu drugiej połowy 

XIX w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1976, nr 2, s. 180; Kompendium wiedzy o społe-

czeństwie, państwie i prawie, red. S. Wronkowska, M. Zmierczak, Poznań 1997, s. 167. 
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czywistości na kształt myśli politycznej, bowiem koncepcje są formu-

łowane pod naciskiem konkretnych warunków. Koncepcja jest to upo-

rządkowany zespół idei, wynikający zarówno z ideologii, jak również 

z obserwacji; jest określony w czasie i przestrzeni, czyli odnosi się do 

konkretnych realiów
41

. Koncepcje zawierają propozycje zorganizowania 

instytucji politycznych, ocenę poszczególnych sfer rzeczywistości poli-

tycznej oraz wizje ich idealnego kształtu, a także precyzują potencjalnie 

dyrektywy działania, wachlarz alternatywnych środków i metod. 

Rozważając problem koncepcji, dotknęliśmy zagadnienia przebu-

dowy myśli politycznej. O ile koncepcje są ze swej natury zmienne, 

o tyle poziom ideologiczny myśli politycznej ewoluuje w niewielkim 

zakresie, i to raczej w odniesieniu do idei niezaliczanych do para-

dygmatu. Niezrealizowanie niektórych koncepcji – z powodu braku 

możliwości zdobycia władzy, obiektywnych szans na urzeczywist-

nienie idei oraz niezbędnych politycznych umiejętności – może wy-

woływać postępującą weryfikację ideologii. Taka weryfikacja najczę-

ściej dokonuje się za pośrednictwem tzw. obrzeży myśli politycznej. 

Tworzą je poglądy dysfunkcjonalne; w odniesieniu do podmiotów 

zbiorowych są one głoszone głównie przez intelektualistów związa-

nych z daną formacją, ale w sposób krytyczny. Jednak ich wpływ na 

procesy ideotwórcze w warunkach stabilizacji jest minimalny. Pod-

miot polityczny może również celowo porzucić wiele koncepcji 

z własnej myśli politycznej po przejęciu władzy. Takie zachowanie 

jest wywoływane przez skrajnie odmienne powody – z jednej strony 

przez konformizm nakazujący podtrzymywać zastaną rzeczywistość, 

z drugiej strony przez odpowiedzialność za państwo, która nakazuje 

porzucić poprzednie idee. 

Jeśli przebudowa obejmuje również wzorzec ideologii, to możemy 

mówić wręcz o turbulencjach w myśli politycznej oraz rewolucji 

w politycznym myśleniu. Zdaniem Skarzyńskiego taka sytuacja może 

nastąpić w dwóch przypadkach: 1) głębokich zmian warunków wymu-

szających dostosowanie do nich ideologii; 2) zaistnienia pobudek mo-

ralnych wskazujących na zużycie się dotychczasowej ideologii
42

. 

Należy wymienić pięć obszarów o pierwszorzędnym znaczeniu 

i odmiennych wartościach będących przedmiotem formułowania kon-

cepcji. Występują one tylko wtedy, kiedy myśl polityczna ma charakter 

wysoce uporządkowany, rozwinięty i kompleksowy. 

                                                           
41 Z. J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986, s. 154. 
42 R. Skarzyński, Intelektualiści a ideologia..., s. 25. 
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1. Postulowany ład polityczno-ustrojowy, na który składają się: 

stosunek do instytucji państwa, model władzy państwowej i jej legity-

mizacja oraz koncepcje państwa i jego ustroju. 

2. Model polityki, do którego zaliczymy: sens nadawany działal-

ności politycznej, sposób politycznego decydowania, realizację myśli 

politycznej (preferowane metody i środki) oraz propozycję organiza-

cji areny politycznej wewnątrz kraju (konkretyzacja wrogów i so-

juszników). 

3. Wizję systemu społecznego, obejmującą propozycje organizacji 

ładu etniczno-narodowościowego, religijno-wyznaniowego i społecz-

no-zawodowego, a także status obywatela w państwie. 

4. Poglądy polityczne na gospodarkę, przybierające postać koncep-

cji własnościowych, strukturalnych, rozwojowych oraz koniunktural-

nych; według tychże koncepcji zostałoby ukształtowane życie gospo-

darcze. 

5. Projektowany ład międzynarodowy, uwarunkowany oceną środo-

wiska międzynarodowego oraz uczestników stosunków tego typu (wro-

gowie i sojusznicy); chodzi tu między innymi o poglądy na takie katego-

rie jak system bezpieczeństwa, obronność i polityka zagraniczna. 

Każda z pięciu dziedzin konstruowania koncepcji stanowi jedno-

cześnie obszary, w ramach których powstają programy polityczne. 

Najczęściej to one ulegają formalizacji i uzyskują postać materialną 

w postaci źródeł pisanych. Programy polityczne są najczęściej tworzo-

ne w momencie, kiedy uczestnik życia publicznego dostrzega warunki 

do podjęcia stosownych działań i uruchomienia procesów politycznych, 

aby zrealizować własne koncepcje. Do tego jest potrzebne przejęcie 

władzy lub wywieranie na nią wpływu. Jednak nie wszystkie są po-

chodną wcześniej przyjętych koncepcji, ale mogą również być reakcją 

na niepożądane (wrogie) zmiany w rzeczywistości politycznej. 

Program jest to zestaw propozycji wykonania idei tworzących kon-

cepcje lub stworzenia warunków do ich urzeczywistnienia w przyszło-

ści. W programach: 

– określa się cele taktyczne (minimalne i maksymalne); 

– są projektowane działania polityczne; 

– są wybierane metody i środki; 

– wyznacza się granice kompromisowych porozumień z innymi uczest-

nikami stosunków politycznych
43

. 

                                                           
43 Problem programów politycznych został podjęty w literaturze jedynie zarysowo 

w: J. Skrzypek, Z zagadnień nauki o doktrynach politycznych, [w:] Metodologiczne 
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Wykonywanie programów powoduje nie tylko przekształcanie rze-

czywistości na podobieństwo projektowanych wizji, ale również wy-

wołuje nowe konflikty polityczne i decyduje o społecznej ocenie myśli 

politycznej. To na podstawie bieżącej polityki rodzi się przekonanie 

o poziomie politycznych kompetencji danego podmiotu, co pociąga za 

sobą tak ważne konsekwencje jak wzrost liczby zwolenników, zawie-

ranie nowych mocnych porozumień, modyfikację programów tworzo-

nych przez przeciwników. Dlatego też dążenie do osiągnięcia maksy-

malnej skuteczności w działaniu powoduje, że twórcy programów na-

sycają je hasłami propagandowymi i wątkami socjotechnicznymi oraz 

uwzględniają tak założenia zawarte w koncepcjach, jak i sytuację bie-

żącą. Z tego powodu w procesie badania myśli politycznej na poziomie 

programowym spotykamy się z dwoma trudnościami. Po pierwsze, 

programy są tym jej poziomem, w którym spotykamy się ze zjawi-

skiem „zamazywania” poglądów, co może prowadzić do fałszywych 

interpretacji myśli politycznej. Po drugie, niekiedy propozycje progra-

mowe mogą być w większym stopniu warunkowane przez ocenę sy- 

tuacji bieżącej niż chęć realizowania koncepcji. Jednak to analiza pro-

gramów daje możliwość określenia, jak dalece dany podmiot jest do-

gmatyczny lub pragmatyczny, w jakim stopniu bierze pod uwagę bie-

żący stan rzeczywistości oraz własną ideologię i wynikające z niej kon-

cepcje. Należy jednak pamiętać, że w myśleniu politycznym charakter 

wszelkich opisów i ocen realiów, efekty prowadzonej analizy rzeczy-

wistości i dokonywane wartościowania nie są obiektywne, lecz zależą 

od systemu wartości, stylu myślenia oraz przyjętych założeń norma-

tywnych, czyli elementów ideologicznych. 

4. Problemy ideotwórcze, czyli o myśleniu politycznym 

Podmioty, stając się politycznymi (z własnej woli lub z nadania in-

nych uczestników stosunków społecznych), podejmują działalność 

ideotwórczą. Wypracowywanie myśli politycznej jest jedynym sposo-

bem na znalezienie odpowiedzi na wiele podstawowych pytań, wyzna-

czenie celów nadających sens działalności publicznej, wydzielenie 

                                                           
i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975, s. 343; 

M. Jaskólski, Historia – naród – państwo. Zarys syntezy myśli politycznej konserwatystów 

krakowskich w latach 1866–1934, Kraków 1981, s. 10–11; R. Tokarczyk, Współczesne 

doktryny..., s. 12. 
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z rzeczywistości faktów politycznych i łączenie ich w związki oraz odróż-

nienie się w sposób egzystencjalny od innych uczestników życia społecz-

nego. Za pomocą myśli politycznej podmiot dokonuje uprawomocnienia 

własnej egzystencji oraz uzasadnia swoje roszczenia do panowania i reali-

zacji własnych wizji. Towarzyszy temu deprecjacja racji innych uczestni-

ków stosunków politycznych, którzy są nosicielami konkurencyjnych idei. 

Doskonałym potwierdzeniem historycznej doniosłości idei może być kon-

kluzja Glena Tindera: „wyodrębnić rzeczywistość i w pełni wejść w sto-

sunki z nią możemy wyłącznie poprzez idee. Idea jest czymś w rodzaju 

światła. Gdyby nie wielkie idee polityczne, nasze wspólne życie byłoby 

pogrążone w ciemnościach”
44

. Jednak podmiotom politycznym bynajmniej 

nie chodzi o podejmowanie zadań teoretycznych i prowadzenie tego typu 

rozważań, nie koncentrują się także na konsekwentnym, spójnym i logicz-

nym tworzeniu systemu poglądów. Myśl polityczna powstaje „z konkret-

nych powodów i dla konkretnych względów”, dlatego zawiera cały szereg 

opisów i interpretacji rzeczywistości, które służą dokonywaniu wyborów 

celów politycznych i modelu polityki
45

. 

Twórców myśli politycznej możemy podzielić na cztery grupy. 

Pierwszą tworzą podmioty indywidualne, występujące w różnych ro-

lach w przestrzeni publicznej; jedni pełnią oficjalne urzędy, a inni zaj-

mują stanowiska w politycznych organizacjach społeczeństwa. Zali-

czamy do nich konkretnych polityków, ideologów, publicystów, dorad-

ców (w tym intelektualistów i naukowców). Prowadzą indywidualną 

refleksję, co jest jednym ze sposobów „pisania własnej biografii”. 

W tym przypadku są możliwe dwie sytuacje. W jednym przypadku 

jednostkowe poglądy pogłębiają i rozwijają określoną myśl polityczną, 

stając się częścią jej dziejów, w innym zaś – jednostki formułują idee 

potencjalnie polityczne, czyli takie, które w danym czasie mają jedynie 

wymiar indywidualny, a dopiero w określonych warunkach mogą za-

początkować nowy kierunek myśli politycznej
46

. W drugiej grupie na-

leży umieścić podmioty zbiorowe o różnym stopniu zinstytucjonalizo-

wania i arenach aktywności politycznej (wewnątrzkrajowa lub między-

narodowa); są to: ruchy polityczne, organizacje społeczne, różne grupy 

                                                           
44 G. Tinder, Myślenie polityczne. Odwieczne pytania, Warszawa 1995, s. 19–25; 

por. R. Skarzyński, Wróg i sojusznik..., s. 83. 
45 M. Król, Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki”, Pa-

ryż 1979, s. 85; idem, Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współcze-

sne, Gdańsk 1998, s. 8–9. 
46 Rozróżnienie idei na polityczne i potencjalnie polityczne w: R. Skarzyński, 

Historia myśli politycznej..., s. 113–114. 
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społeczne (etniczne, zawodowe, regionalne, religijne, towarzyskie)  

oraz instytucje o charakterze prywatnoprawnym. Wymienione dwie 

grupy łączy określony stosunek do władzy: 1) wola zdobycia, zmiany 

lub utrzymania władzy; 2) chęć wywierania wpływu na działalność 

organów władzy poprzez ocenianie ich zachowań; 3) uczestnictwo 

w wykonywaniu władzy. W odniesieniu do podmiotu zbiorowego, 

można dokonać jego socjologicznej identyfikacji, badając zakres zain-

teresowań poznawczych i politycznych, formy więzi organizacyjnej 

i partycypacji w życiu publicznym, edukację polityczną i charakter 

kultury politycznej, sposób postrzegania rzeczywistości i stosowany 

język jej opisu, kanały wyrażania własnych poglądów i ich przesyłania 

między twórcami a nosicielami, stosunek nosicieli do twórców myśli 

politycznej. 

Każdy z podmiotów istniejących w życiu społecznym oraz głoszą-

cych swoje poglądy może uzyskać cechę polityczności i zaistnieć 

w przestrzeni publicznej. Dzieje się to w różnych modelowych sy- 

tuacjach. Po pierwsze wtedy, kiedy suwerenny byt takiego podmiotu 

zbiorowego został zakwestionowany przez innych uczestników stosun-

ków politycznych, dążących albo do jego likwidacji, albo do prze-

kształcenia go w podmiot spenetrowany. Po drugie, kiedy artykułowa-

ne przez niego poglądy i/lub podjęte decyzje generują konflikty, bo-

wiem nie tylko brak jest powszechnej aprobaty lub stanu milczącego 

przyzwolenia, ale również pojawia się kontrreakcja i są głoszone idee 

konkurencyjne. Po trzecie, władza państwowa może upolitycznić pod-

miot, reagując na jego istnienie, poglądy i zachowania. 

Trzecia grupa twórców myśli politycznej nosi charakter kratolo-

giczny, bowiem obejmuje organy władzy państwowej, międzypań-

stwowej i ponadpaństwowej, które wykonują politykę, korzystając 

z sankcji prawnej i w ostateczności ze środków przymusu. Działalność 

ideotwórcza może być prowadzona na forum ciał przedstawicielskich 

i rządu, w ministerstwach i przedstawicielstwach samorządowych, ale 

także w instytucjach międzynarodowych i strukturach koalicyjnych 

tworzonych w środowisku międzynarodowym. Wymienione organy 

władcze prezentują własne poglądy polityczne, w tym między innymi 

określają swoją rolę w środowisku oraz określają status innych pod-

miotów. Czwartą grupę można uznać za najbardziej specyficzną, 

ponieważ jest ona jednoelementowa. W wiedzy potocznej, a za nią 

i w naukowej zostało przyjęte, iż państwo jako podmiot suwerenny 

może generować idee, mimo iż faktycznie czynią to reprezentujący je 

politycy, działające partie polityczne lub konkretne organy władzy 
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państwowej, a w ostateczności społeczeństwo. Niemniej nie można 

negować istnienia państwowej myśli politycznej. 

Twórcy myśli politycznej na przestrzeni dziejów formułowali idee 

różnego typu, można je zawrzeć między dwoma biegunami – z jednej stro-

ny są one właściwe dla klasycznej filozofii politycznej, nastawionej na 

poszukiwanie i opisywanie „dobrego świata”, a z drugiej strony dla reflek-

sji o optymalnym decydowaniu politycznym w istniejących warunkach. 

W myśli politycznej XX wieku jest widoczna ewolucja w tym aspekcie. 

Minione stulecie można podzielić na dwa okresy, między którymi umowną 

granicą jest połowa wieku. W pierwszych dekadach obowiązywał ka- 

non ukształtowany w XIX wieku – podmiot polityczny w działalności 

ideotwórczej koncentrował się przede wszystkim wokół sprecyzowania 

wizji idealnego ładu, opartego na jedynym prawdziwym i uniwersalnym 

fundamencie
47

. Propagowanie tzw. wielkich idei generowało dysputy ide-

owe, a rzeczywistość polityczna jawiła się jako pole konfliktów między 

podmiotami prezentującymi konkurencyjne i alternatywne rozwiązania 

ideologiczne. Każdy z jej uczestników stał na stanowisku, że niesie 

w dziejach wiedzę pewną o świecie i społecznym porządku, mającą albo 

uzasadnienie zaczerpnięte z przekonań lub podarte twierdzeniami nauko-

wymi, albo transcendentne. Wtórną rolę odgrywały rozważania o zasadach, 

metodach i środkach stosowanych w bieżącej polityce. O tożsamości ru-

chów politycznych decydowały rozstrzygnięcia ideowe, a nie preferowany 

model politycznej działalności. 

W myśli politycznej II połowy XX wieku można wyodrębnić 

nowe poziomy rywalizacji w postaci sporów programowych o cha-

rakter szczegółowych rozwiązań i organizację procesu decyzyjnego, 

czyli o technikę polityki (model politycznego decydowania)
48

. 

Przedmiotem zainteresowań społecznych były już nie tylko ideolo-

giczne wizje, ale również sposób działalności politycznej. Uczestnicy 

życia politycznego coraz rzadziej starali się poszukiwać odpowiedzi 

na pytanie o kształt rzeczywistości politycznej, ale koncentrowali 

                                                           
47 H. Przybylski, Politologia, s. 250 i nn.; R. Skarzyński, Konserwatyzm. Zarys 

dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 9–11; K. D. Bracher, The Age of Ide-

ologies. A History of Political Thought in the Twentieth Century, London 1985, s. 1–6; 

D. Germino, Machiavelli to Marx. Modern Western Political Thought, Chicago–Lon-

don 1972, s. 1–19. 
48 Szerzej zob. R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu..., s. 21–22; 

T. Buksiński, Racjonalność współdziałań. Szkice z filozofii polityki, Poznań 1996, 

passim; S. Ehrlich, Dynamika norm..., s. 202; Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, 

Warszawa–Kraków 1998, s. 57 i nn. 
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swoją uwagę na formułowaniu programów walki o władzę i jej efek-

tywnego sprawowania zgodnie z regułami zastanego systemu poli-

tycznego (demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm)
49

. Wśród uczesz-

ników życia publicznego pojawił się nawet nurt, który głosił trwałą 

redukcję politycznego myślenia jedynie do refleksji o sposobach 

realizowania programów i jednoczesnej rezygnacji z debat ideowych 

o różnorodności ocen, podstawowych wartościach, alternatywnych 

wizjach i społecznych interesach. Taki dyskurs został uznany za nie-

polityczny, bowiem cechą współczesnego myślenia politycznego 

miało być odizolowanie polityki od ideologii oraz ustanowienie zgo-

dy w sprawie idei generalnych. Przy takim podejściu polityka jest 

postrzegana jako działalność polegająca na odróżnianiu sfery prywat-

nej od publicznej. Tak jak w oświeceniu wielu ideologów ogłosiło, że 

kwestie religijno-wyznaniowe są jedynie problemem prywatnym 

z zakresu realizacji wolności sumienia i wyznania, to we współcze-

sności podobny los wyznaczono dla postaw ideologicznych. Według 

zwolenników tego stylu myślenia realizacja myśli politycznej pole-

gałaby nie na urzeczywistnianiu dobrego ładu, lecz na prowadzeniu 

walki o władzę i jej umiejętnym sprawowaniu w ramach danego sys-

temu politycznego (najczęściej demokratycznego)
50

. 

Nie popełnimy błędu, jeśli uznamy, iż duży wpływ na powstanie 

takiego kierunku podejścia do myśli politycznej miały trzy zjawiska. 

Po pierwsze, ocena obu wojen światowych i rywalizacji amerykańsko-

radzieckiej jako konfliktów ideologicznych, które mogły przyczynić się 

do zagłady cywilizacji. Po drugie, rozwój nauki, a zwłaszcza wiedzy 

politologicznej. Uczyniono politykę przedmiotem planowych zaintere-

sowań poznawczych, zgłębiając nie tylko jej istotę, ale również cha-

rakter i organizację procesu decyzyjnego. Wyodrębnienie się politolog-

gii stosowanej spowodowało podniesienie rangi funkcji produkcyjnej 

spełnianej przez tę naukę. Po trzecie, oddziaływanie na myślenie poli-

tyczne klimatu ideowego epoki, który spowodował w kręgu euroatlan-

tyckim spłaszczenie debaty publicznej toczonej na arenach politycz-

                                                           
49 Coraz więcej zagadnień politycznych jest postrzeganych jako problemy z zakre-

su zarządzania, któremu nadaje się sens manipulowania i sterowania postawami spo-

łecznymi. K. Minogue, Polityka, Warszawa 1997, s. 124. 
50 Zob. szerzej na ten temat: R. Skarzyński, Czy filozofia polityczna..., s. 297–307; 

W. Paruch, K. Trembicka, Spór o wartości czy dyskusja o technice polityki? Dwie 

racjonalności działań we współczesnej polskiej myśli politycznej, [w:] Konflikty spo-

łeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej, red. A. Wojtas, M. Strzelecki, Warszawa 

2001, s. 21–32. 
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nych między głównymi jej uczestnikami (liberałowie, socjaldemokraci, 

konserwatyści, chrześcijańscy demokraci, radykałowie). Wiele środo-

wisk politycznych (i politologicznych) uznało to zjawisko za trwałą 

cechę współczesności, która przyczyniła się, zdaniem Ziemowita Jacka 

Pietrasia, do procesu dekonstrukcji pojęć i struktur myślenia politycz-

nego oraz wywołała fragmentaryzację polityki
51

. 

W konkluzji można więc stwierdzić, że w ostatnich dekadach XX 

wieku mocno zarysowała się przebudowa myśli politycznej jako 

przedmiotu badań politologicznych, wywołująca swoisty podział jej 

twórców na dwie grupy. Pierwszą tworzą podmioty, których idee są 

nasycone rozważaniami o polityczności i skoncentrowane na poszuki-

waniu idealnego ładu. Do drugiej możemy zaliczyć nurty myśli poli-

tycznej zdominowane poglądami na temat polityki jako formy aktyw-

ności. Skupieni w nich politycy starają się organizować dyskusje na 

temat doskonalenia procesu decyzyjnego, widząc w tym współczesny 

wymiar działalności ideotwórczej
52

. 

Niezależnie od poprawności tej diagnozy, każdy podmiot tworzący 

myśl polityczną winien nade wszystko precyzyjnie określić wrogów 

i sojuszników
53

. Ten zabieg jest dokonywany na dwa sposoby: pod-

miotowy i rzeczowy. W pierwszym przypadku miano „wróg” jest 

nadawane antagonistycznym podmiotom polityki nie z powodów emo-

cjonalnych czy symbolicznych, lecz racjonalnych. Taki podmiot jest 

wrogiem publicznym, co oznacza, że wobec niego będą podejmowane 

działania mające na celu osiągnięcie stanu osłabienia, uprzedmiotowie-

nia lub spenetrowania, a w skrajnych przypadkach nawet fizycznej 

likwidacji lub wyparcia z życia publicznego. To ostatnie działanie Sta-

nisław Ehrlich nazwał „usunięciem przeciwnika z pola konfliktu”, bo-

wiem istnienia wroga nie można tolerować, gdyż stara się realizować 

konkurencyjne i odrzucane wartości
54

. W drugim przypadku określa się 

pojęciem „wróg” momenty rzeczywistości politycznej zagrażające 

istnieniu i tożsamości danego podmiotu, dlatego należy uniemożliwić 

ich powstanie lub doprowadzić do szybkiej likwidacji takich stanów. 

                                                           
51 Z. J. Pietraś, Politologia ideologiczna..., s. 40, 47; por. J. Topolski, Jak się pisze 

i rozumie historię..., s. 253. 
52 Taka klasyfikacja współczesnej myśli politycznej została dokonana w pracach: 

D. Germino, Machiavelli to Marx, s. 1; M. Q. Sibley, Political Ideas..., s. 2–3. 
53 T. Gabiś, Karol Schmitt. Idee, „Nowe Państwo. Na Prawo od Centrum”, listopad 

1994, nr 3, s. 12; R. Skarzyński, Wróg i sojusznik..., s. 63–68; idem, Intelektualiści 

a ideologia..., s. 10–17. 
54 S. Ehrlich, Dynamika norm..., s. 210, 213, 218. 
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Identyczny sposób myślenia odnosi się do sojuszników. Takie określe-

nie jest stosowane wobec: 1) podmiotów polityki wykazujących mini-

malną zgodność ideową lub pragmatyczną; 2) momentów rzeczywisto-

ści politycznej umożliwiających danemu twórcy myśli politycznej roz-

wój, zdobycie władzy i odnoszenie innych sukcesów. 

Uporządkowanie areny politycznej według kryterium określania 

wrogów i sojuszników pociąga za sobą problem istnienia tzw. archipe-

lagu środka, czyli podmiotów polityki lub momentów rzeczywistości 

traktowanych jako neutralne. Przy podejmowaniu lub projektowaniu 

bieżących działań politycznych można wyobrazić sobie istnienie takich 

bytów. Jednak w aspekcie strategicznym „archipelag środka” ulega 

rozpadowi
55

. Taki stan jest powodowany tym, iż celem stawianym 

przed myślą polityczną nie jest obiektywizacja wiedzy o rzeczywistości 

politycznej, lecz jej uproszczenie i uporządkowanie, ułatwiające po-

dejmowanie decyzji. Jest to więc zadanie bardzo subiektywne. Z tych 

przesłanek wynikają dzieje „archipelagu środka”; są możliwe dwa wa-

rianty. Pierwszy – kiedy dany podmiot uważa sytuację polityczną za 

stabilną, wtedy podmiotom neutralnym przypisuje cechy właściwe dla 

sojuszników, a neutralne momenty rzeczywistości politycznej są po-

strzegane jako korzystne. Drugi – kiedy sytuacja polityczna nabiera 

cech kryzysowych, wtedy podmioty neutralne są traktowane jak wróg, 

a neutralne momenty rzeczywistości nie istnieją. 

Poznawanie idei jest niezbędne nie tylko do opisania podmiotu po-
litycznego je tworzącego oraz właściwego mu stylu myślenia, ale rów-
nież dwóch pozostałych elementów zawierających się w polu badań 
politologicznych – działań politycznych i ich skutków. W myśli poli-
tycznej możemy odnaleźć: 

– założenia racjonalności stojące u podstaw wszelkich zachowań poli-

tycznych; 

– system wartości motywujący do działania i ukierunkowujący poli-

tykę; 

– wizję pożądanego ładu, który zamierza urzeczywistniać dany pod-

miot polityczny; 

– wiedzę o procesie decyzyjnym oraz o alternatywach decyzyjnych; 

– hierarchię preferencji danego podmiotu politycznego; 

– zbiór informacji o rzeczywistości politycznej; 

                                                           
55 Rozważania na temat „archipelagu środka” w: J. Goćkowski, Ideologie rewolu-

cyjne i ideologie kontrrewolucyjne, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1983, nr 2, 

s. 124–127. 
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– ocenę wszystkich elementów składających się na rzeczywistość po-
lityczną; 

– projekcję skutków, jakie podmiot zamierza osiągnąć, realizując wła-

sne programy. 

Wymienione elementy określają charakter decydenta polityczne-

go, a w odniesieniu do zbiorowości spełniają funkcję integrującą. 

Analiza i ocena dziejów oraz bieżącej rzeczywistości (realiów) doko-

nywana przez twórcę myśli politycznej określa jego ideową postawę, 

zawierającą się w zbiorze mieszczącym się między generalnym od-

rzuceniem świata powstałego w wyniku historycznego rozwoju a kry-

tycznym uznaniem istniejącej rzeczywistości. Działalność ideotwórcza 

polega na projektowaniu pożądanego ładu politycznego, który może 

być całkowitą negacją zastanego świata lub jego korektą. Na tę pro-

jekcję składają się nie tylko wizje o różnym stopniu idealizacji i typie 

hierarchizacji wartości, ale również propozycje optymalnych struktur 

władzy, koniecznych działań politycznych i pożądanych procesów 

politycznych. 

Na trzech poziomach myśli politycznej (ideologicznym, koncep-

cyjnym i programowym) obserwujemy zróżnicowany wpływ z jednej 

strony analiz rzeczywistości politycznej, z drugiej zaś idealistycznych 

wyobrażeń. Oddziaływanie rzeczywistości wzrasta wraz z konkretyza-

cją idei. Myśl polityczną należy traktować z jednej strony jako inte-

lektualną podstawę działań politycznych, z drugiej zaś jako subiektyw-

ny zapis procesu politycznego, właściwy dla danego podmiotu, zgodny 

z jego systemem wartości. Badania nad myślą polityczną pozwalające 

poznać racjonalność i styl myślenia jej twórcy dostarczają odpowied-

nich przesłanek do wnioskowania o działaniach, które dany podmiot 

będzie uważał za irracjonalne i aracjonalne. Zawierają również wiedzę 

niezbędną do poprawnego prognozowania zachowań uczestników sto-

sunków politycznych, dostarczając pierwszorzędnych informacji na 

temat: 1) bodźców sytuacyjnych, na jakie podmiot polityczny jest 

skłonny reagować; 2) relacji zachodzących między celami a środkami 

i metodami działania; 3) skutków uznawanych za doniosłe; 4) alterna-

tywnych działań, które zostały odrzucone; 5) samooceny stopnia poin-

formowania o sytuacji decyzyjnej; 6) motywacji aksjologicznej; 

7) skłonności sięgania po środki socjotechniczne i propagandowe; 

8) stosunku do działalności ideotwórczej. To właśnie takie walory my-

śli politycznej powodują, że należy ją widzieć jako ogniwo między 

wyobrażeniami a działaniami. Twórcy myśli politycznej nie tylko two-
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rzą własne wyobrażenia o rzeczywistości politycznej i projektują dzia-

łania w celu dokonywania przemian, ale również dokonują konfrontacji 

tych dwóch elementów. Z takiej konfrontacji wyłania się polityka reali-

zowana przez jej podmioty. 

                                                           

BETWEEN REPRESENTATIONS AND ACTIONS. 

SELECTED ASPECTS OF STUDIES IN POLITICAL THOUGHT 

AS A SUBJECT MATTER OF POLITICAL SCIENCE 

The paper is an analysis of the category of political thought as an element of the 

research field of political science. The attention focuses on three issues: 1) the concept 

of political thought and the conceptual network related to it; 2) fundamental sources, 

methods and techniques adequate to research on political thought; 3) a historiography 

of political thought and the development of the ways to analyze political ideas. 

The concept of political thought enjoys a status of an autonomous notion in the 

language of political science. It is constituted by all kinds of reflection on political 

reality, irrespective of the degree of their development, internal coherence or systemati-

zation as well as of the degree of their theoretical advancement and specification. It 

origins as a result of political thinking. It cannot be reduced to notions such as 

ideology, doctrine, conception, programme, ideas, a set of values and political princi-

ples or be properly defined by the recurrence to these notions. Neither does it constitute 

an intermediate link in the categorical chain between ideology and doctrine. Both ideas 

and programmes, as well as ideologies and doctrines are constitutive elements of  poli-

tical thought. 

The present author assumed that political views do not have to relate directly to 

politics, institutions of power or a political regime as long as they exhibit political 

features. In the structure of political thought the following strata can be distinguished: 

ideological, conceptual and pragmatic which are hierarchically interdependent. To 

develop a political thought is the only way for any political subject to find an answer 

to many fundamental questions, to define goals which make public activity meaning-

ful, to delimit political facts in the reality and to group them into relationships and to 

distinguish the political subject – in existential terms – from other participants of 

social life. 

In the political thought of the XX century one can see the evolution concerning 

types of ideas dominating the political thought – from the classical political phil-

osophy to a reflection related to optimal political decision-making in given circum-

stances. The breakthrough occurred around the half of the XX century when political 

subjects in their idea-making activities ceased to focus exclusively on precise defini-

tions of visions of an ideal order based on a single, true and universal principle and 

engaged themselves in pragmatic controversies concerning the nature of particular 

solutions and the organization of the process of decision-making, that is concerning 

political engineering. 
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There follows from the above points that exclusive focusing in research on 

analyses of political activities and their results without taking into consideration the 

views of politically oriented communities and decision-making centers representing 

them, would make it impossible for political science to fulfill its basic functions 

effectively (from the descriptive to the instrumental one)*. Therefore we attribute 

such an important role to the proper methodological organization of research on 

political thought which still suffers from three visible shortcomings affecting the 

cognitive process in numerous ways: 

1. a weakly developed methodological reflection on the notion of political thought 

and the conceptual network related to it  

2. little cognitive interest in the sources, methods and techniques proper to re-

search on political thought 

3. lacking scientific investigations in the historiography of political thought and 

the development of ways to analyze political ideas. 

 

                                                           
* Cf. T. Uliński, Jak pełniej rozumieć politykę? Uwagi dotyczące wyjaśniania 

działań i procesów politycznych [How to understand politics more fully? Remarks 

concerning the explication of political activities and processes], „Edukacja Politycz-

na” 1989, vol. 14, pp. 53–55; Z. Pietraś, Politologia ideologiczna, behawioralna czy 

postmodernistyczna, [w:] Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Ol-

szewski [Ideological, behavioural or postmodernist political science, [in:] Political 

science in the university system of Poland, ed. E. Olszewski], Lublin 1997, p. 39. 


