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1. Wprowadzenie
Kiedy 9 marca 1996 Jorge Sampaio sk³ada³ przysiêgê, obejmuj¹c najwy¿szy urz¹d w pañstwie, oznajmi³ uroczycie, ¿e ma wiadomoæ, i¿ wybranie go na prezydenta Republiki Portugalii jest niezrównanym obowi¹zkiem i jednoczenie zaszczytem w ¿yciu ka¿dego
polityka. W wyg³oszonym przemówieniu inauguracyjnym og³osi³
zamiar bycia prezydentem blisko ludzi, co zadeklarowa³ w zdaniu:
bêdê uwa¿nie s³uchaæ Portugalczyków. Bêdê s³ucha³ wszystkich1.
Zdanie to, które sta³o siê mimowolnie mottem jego prezydentury,
wydaje siê tak¿e byæ kluczem do sukcesu jako przywódcy politycznego. Wra¿liwoæ na kwestie spo³eczne, zw³aszcza na ludzi wykluczonych, sprawi³a, ¿e z powodzeniem ubiega³ siê o reelekcjê na
1 http://www.museu.presidencia.pt/presidentes_rep.php?id=142, [dostêp:
2.09.2012].
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najwy¿szy urz¹d w pañstwie i jest jednym z najbardziej lubianych
polityków w Portugalii.
Przed rozpoczêciem analizy przywództwa politycznego prezydenta
J. Sampaio w³aciwym bêdzie rozwa¿yæ samo pojêcie przywództwa
politycznego, dokonuj¹c przegl¹du wybranych teorii na ten temat,
jak równie¿ stosownym jest rozwa¿yæ, w jaki sposób inni autorzy
badaj¹ kwestiê przywództwa politycznego.
W ujêciu leksykalnym, termin przywództwo u¿ywany bywa
w znaczeniu dowodzenia, kierowania i narzucania w³asnej woli innym cz³onkom spo³ecznoci. Anglojêzyczny termin leadership rozszerza powy¿sze znaczenie o takie pojêcia jak, godnoæ i pozycja
w danej grupie spo³ecznej, odnosz¹c je zw³aszcza do przewodzenia
w warunkach systemu politycznego b¹d partii politycznej. Istotê
przywództwa politycznego stanowi fakt, i¿ dotyczy ono zachowañ
zwi¹zanych ze sfer¹ w³adzy pañstwowej, przy czym istotne jest, aby
swymi dzia³aniami przywódca potrafi³ wyra¿aæ zbiorowe d¹¿enia
dotycz¹ce dystrybucji lub sprawowania w³adzy. Podstawowym warunkiem przywództwa jest taki wp³yw na innych, który powoduje,
i¿ z w³asnej woli ulegaj¹ w³adzy (wp³ywowi) przywódcy2. Jak wynika zatem z definicji, przywództwo jest cile zwi¹zane z takimi
pojêciami jak w³adza oraz wp³yw, co bêdzie widoczne w konkretnych koncepcjach zaprezentowanych poni¿ej.
Znacz¹cy wk³ad w rozwój badañ nad istot¹ przywództwa politycznego mia³ James MacGregor Burns. Wychodzi³ on z za³o¿enia,
¿e przywództwo jest jednym z aspektów w³adzy, zarazem jednak
stanowi proces oddzielny, posiadaj¹cy w³asn¹ dynamikê. Wed³ug
J.M. Burnsa, z przewodzeniem ludziom mamy do czynienia wtedy,
kiedy pewne osoby, maj¹ce okrelone motywy i cele, we wspó³zawodnictwie lub konflikcie z innymi mobilizuj¹ instytucjonalne, polityczne,
psychologiczne i wszelkie inne zasoby, aby uaktywniæ, zaanga¿owaæ
2

Ma³a encyklopedia wiedzy politycznej, pod red. W. Soko³a, M. Chmaja,
Toruñ 2001, s. 284.
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i zaspokoiæ motywacje zwolenników3. Chodzi tutaj o realizacjê zamierzeñ wspólnych zarówno przywódcom jak i zwolennikom. Autor
zaznacza, i¿ przywództwo rozgrywa siê w warunkach konfliktu b¹d
rywalizacji, gdy¿ liderzy wspó³zawodnicz¹, odwo³uj¹c siê do motywacyjnej bazy potencjalnych zwolenników.
Kluczow¹ zmienn¹ stanowi wed³ug J.M. Burnsa cel  o przywództwie mo¿na mówiæ wtedy, kiedy za spraw¹ liderów zwolennicy
zabiegaj¹ o cele, które reprezentuj¹ wartoci i motywacje  pragnienia i potrzeby, aspiracje i oczekiwania  wspólne jednym i drugim.
Ca³a sztuka przewodzenia polega na umiejêtnoci dostrzegania
i realizowania owych wspólnych celów. Istot¹ relacji miêdzy przywódc¹ a jego zwolennikami jest wspó³oddzia³ywanie na siebie osób,
które d¹¿¹c do celów wspólnych lub przynajmniej zbie¿nych, odwo³uj¹ siê do odmiennych poziomów motywacji i w³adczych potencji. To
wspó³dzia³anie mo¿e jednak przybieraæ dwie zasadniczo ró¿ne formy. J.M. Burns wyró¿nia dwa typy przywództwa: transakcyjne
i transformacyjne.
Z przywództwem transakcyjnym mamy do czynienia wówczas,
gdy jedna osoba nawi¹zuje kontakt z innymi z zamiarem wymiany
wartoci atrakcyjnej dla ka¿dej ze stron tej wymiany. Wymiana taka
mo¿e mieæ charakter ekonomiczny, polityczny lub psychologiczny.
W tej sytuacji przywódca nak³ania zwolenników do postêpowania
zgodnie z jego wol¹, nagradzaj¹c ich za to. W tym typie przywództwa istotny jest zatem proces wymiany, równowa¿¹cy stosunek miêdzy
oferuj¹cym dan¹ wartoæ a jej adresatem.
Z przywództwem transformacyjnym mamy do czynienia wówczas, gdy przywódcy i ich zwolennicy wchodz¹ w interakcje, wynosz¹ce ich na wy¿szy poziom motywacji moralnoci  przywódca
i jego zwolennicy wspólnie d¹¿¹ do okrelonego celu. Ich cele wprawdzie na pocz¹tku powi¹zane, ale oddzielne, zlewaj¹ siê ze sob¹.
3 J. Burns, W³adza przywódcza, w: W³adza i spo³eczeñstwo, pod red. J. Szczupaczyñskiego, Warszawa 1995, s. 261273.
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Postawy w³adzy funkcjonuj¹ teraz nie jako wzajemne równowa¿¹ce
siê, lecz jako wspomagaj¹ce wspólny cel.
Jak zaznacza J.M. Burns, proponowany pomiar w³adzy i przywództwa daje siê wyraziæ ca³kiem prosto, lecz jego przeprowadzenie
wcale nie jest proste. Miar¹ w³adzy i przywództwa jest stopieñ
uzyskania zamierzonych efektów. W praktyce ¿ycia politycznego
zasoby w³adzy oraz motywacje prezydentów, premierów i partii
politycznych oceniane s¹ wedle stopnia, w jakim realizowane s¹
prezydenckie obietnice czy partyjne programy. Zmiennymi s¹ tutaj
zarówno zamierzenia (funkcja motywacji), jak i mo¿liwoci (funkcja
postawy w³adzy), ale ostatecznie testem zakresu i jakoci w³adzy
czy przywództwa jest stopieñ faktycznego dokonana obiecywanych
zmian.
Analiz¹ problematyki przywództwa politycznego zajmuj¹ siê
równie¿ polscy badacze. Krzysztof Pa³ecki zbada³ powi¹zanie miêdzy przywództwem a sprawowaniem w³adzy i wywieraniem wp³ywu. Jak podkrela autor, w³adza jest realizowana przez wiadome
dzia³anie, wp³yw mo¿na wywieraæ niewiadomie, natomiast przywództwo jest wiadomym wywieraniem wp³ywu. Nie mo¿na bowiem
byæ niewiadomym przywódc¹, ale mo¿na byæ niewiadomie cz³owiekiem wp³ywowym. Zatem to, co wspólne dla w³adcy i przywódcy
to wiadome manipulowanie postêpowaniem innych ludzi, a to, co
ich dzieli, to powód, dla którego mog¹ tak czyniæ  i co z tym
zwi¹zane  tak¿e sposób, w jaki realizuj¹ swoj¹ w³adzê lub/i przywództwo4.
Jak zauwa¿a autor, marzeniem ka¿dego polityka jest oczywicie
byæ dobrym w³adc¹ i szanowanym przywódc¹ jednoczenie, co udaje
siê tylko wyj¹tkowo, przejciowo i w ograniczonym stopniu. Prawie
bezwyj¹tkowo natomiast politycy nie rozumiej¹, ¿e te dwie role
spo³eczne kryj¹ w sobie sprzecznoci, które mo¿na w procesie ich
4

K. Pa³ecki, Przywództwo jako kategoria teoretyczna i przedmiot spo³ecznych oczekiwañ, w: Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistoæ, pod red.
L. Rubisza, K. Zuby, Toruñ 2005, s. 3237.
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wykonywania zrêcznie maskowaæ, ale których ca³kowicie wyrugowaæ nie sposób. Dlatego tak trudno najwiêkszym nawet przywódcom
zostaæ dobrymi w³adcami, a przywódcom miernym wcale ³atwiej
osi¹gn¹æ sukcesu w rz¹dzeniu  zauwa¿a K. Pa³ecki5.
Problematyka przywództwa politycznego jest równie¿ rozpatrywana na gruncie psychologii politycznej  interdyscyplinarnej dziedziny badawczej zajmuj¹cej siê badaniem, opisem i wyjanianiem
psychologicznych aspektów polityki. Przegl¹du najwa¿niejszych koncepcji przywództwa politycznego z perspektywy psychologii politycznej dokona³y Anna Bronowicka i Alicja G³êbocka6. Teorie stawania
siê przywódc¹ politycznym mo¿na podzieliæ na trzy kategorie: teoria
wybitnej jednostki, koncepcje sytuacyjne przywództwa oraz modele
interakcyjne.
Teoria wybitnej jednostki skupia siê na czynnikach osobowociowych lub cechach fizycznych przywódców. Podejcie wed³ug cech
zak³ada³o, ¿e istniej¹ pewne podstawowe cechy lub zestawy cech,
które wyró¿niaj¹ przywódców. To podejcie opiera siê na twierdzeniu, ¿e istniej¹ takie cechy osobowociowe, które czyni¹ dan¹ osobê
dobrym przywódc¹, niezale¿nie od specyfiki sytuacji, w której sprawuje w³adzê. Podsumowuj¹c wieloletnie badania inspirowane teori¹
wybitnej jednostki7, mo¿na stwierdziæ, ¿e ponadprzeciêtne w³aciwoci decyduj¹ce o charyzmie lidera to: sztuka publicznego przemawiania, nieprzeciêtna inteligencja, wysoka plastycznoæ zachowania, przystosowanie spo³eczne, wra¿liwoæ interpersonalna, urok
osobisty.
Natomiast zwolennicy teorii sytuacyjnych twierdz¹, ¿e przywództwo polityczne mo¿e byæ powierzone nawet doæ przypadkowej
osobie, je¿eli znajdzie siê ona w odpowiednim czasie i miejscu. Przy5
6

Tam¿e, s. 34.
A. Bronowicka, A. G³êbocka, Przewodzenie polityczne. Perspektywa psychologii politycznej, w: Przywództwo polityczne , s. 5569.
7 Zob. D. Katz, Patterns of Leadership, w: Handbook of Political Psychology, ed. by J.N. Knutson, London 1973; W. Stone, Psychology of Politics, London
1974.
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wódcê tworz¹ pewne okolicznoci, warunki historyczne, sytuacja
ekonomiczna, spo³eczno-polityczna. Duch czasu to pewien szczególny klimat emocjonalny epoki, w którym jest zapotrzebowanie na
okrelon¹ osobê.
Wspó³czenie dominuje pogl¹d interakcjonizmu  stanowiska,
w którym istotn¹ rolê przypisuje siê zarówno czynnikom osobowociowym, jak i sytuacyjnym, ale przede wszystkim istotny jest wp³yw
interakcji obu czynników. Analizy wielu badañ wskazuj¹, ¿e osobowoæ i sytuacja s¹ jednakowo wa¿ne, ale interakcja tych obu czynników jest najwa¿niejsza. To za³o¿enie wspó³czesnej psychologii przyjmuje siê równie¿ w interpretacji zdarzeñ i procesów politycznych.
Najbardziej wspó³czesne ujêcie przywództwa traktuje je jako wynik
wzajemnych relacji miêdzy zwolennikami a przywódc¹. To za³o¿enie
przyjmuje zarówno prace zorientowane psychoanalitycznie, jak i wiele
koncepcji i badañ z nurtu poznawczego. W ujêciu psychoanalitycznym charyzma jest wytworem spo³ecznej percepcji. Jej ród³em mo¿e
byæ komplementarnoæ potrzeb psychologicznych przywódcy i zwolenników, jak i symboliczne rozwi¹zywanie problemów psychologicznych obu stron. Ujêcie poznawcze zak³ada natomiast, i¿ ród³em
charyzmy jest mentalne podobieñstwo miêdzy przywódc¹ i zwolennikami (np. podobieñstwo cenionych wartoci politycznych, pogl¹dów). W koncepcjach poznawczych podkrela siê mentalne podobieñstwo przywódcy i zwolenników. W wyborach politycznych ludzie s¹
wzglêdnie racjonalni (teoria racjonalnego wyboru), kieruj¹ siê subiektywn¹ u¿ytecznoci¹ polityka, a wiêc wybieraj¹ tych, którzy s¹
postrzegani jako realizuj¹cy bliski jednostce system wartoci, ideologiê, podobnie widz¹ rozwi¹zanie ró¿nych kwestii politycznych, spo³ecznych czy gospodarczych.
A. Bronowicka i A. G³êbocka podejmuj¹ próbê zdefiniowania
obrazu idealnego kandydata na prezydenta. Wynika, ¿e wa¿ne s¹
trzy wymiary:
 zdolnoci przywódcze, kompetencje, skutecznoæ, wiedza, inteligencja, dowiadczenie (strong leadership);
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 wspó³czucie dla innych i zrozumienie, troska (compassion for
others);
 moralnoæ, uczciwoæ, wiarygodnoæ (morality)8.
Jak zauwa¿aj¹ autorki, oczekiwania wobec kandydatów na urz¹d
prezydenta s¹ podobne w ró¿nych pañstwach, bez wzglêdu na d³ugoæ trwania demokracji. S¹ to zdolnoci przywódcze gwarantuj¹ce
odnoszenie sukcesów politycznych oraz nienaganna postawa moralna i spo³eczna. W sytuacji, kiedy obywatel musi wybieraæ, wybierze
raczej polityka skutecznego ni¿ nienagannie uczciwego, szczególnie,
jeli brak uczciwoci dotyczy sfery prywatnej.
Poród licznych teorii na temat przywództwa politycznego jest
tak¿e koncepcja Margaret G. Hermann. Autorka, analizuj¹c elementy przywództwa, zauwa¿a, ¿e zajmuj¹c siê t¹ kwesti¹, niezbêdne jest
wziêcie pod uwagê takich czynników jak: osobowoæ i rodowód lidera; charakterystyka grup i pojedynczych sympatyków, którym lider
przewodzi; natura wiêzi ³¹cz¹cej lidera z tymi, którzy za nim pod¹¿aj¹; kontekst, czyli szerszy uk³ad, w którym sprawowane jest
przywództwo; efekty konkretnych przypadków interakcji miêdzy
liderem a podporz¹dkowan¹ mu grup¹. Autorka ta zaznacza, ¿e
przywództwo zale¿y od charakteru i proporcji wymienionych elementów9.
Istotny element przywództwa stanowi sam przywódca, lider, czyli
osoba upowa¿niona do podejmowania decyzji w imieniu wielu jednostek, grupy spo³ecznej, organizacji czy w³adzy pañstwowej i która
wobec tego ponosi przed nimi odpowiedzialnoæ za skutki tych decyzji10. Podstawowe pytanie w tym zakresie dotyczy tego, jakie cechy
przywódcy mog¹ wp³ywaæ na sposób sprawowania przywództwa.
Wed³ug autorki nale¿y wzi¹æ pod uwagê zarówno rodowód i dowiadczenia ¿yciowe przywódcy, jak i jego osobowoæ.
8
9

Tam¿e, s. 61.
M.G. Hermann, Elementy przywództwa, w: W³adza i spo³eczeñstwo, Tom 2,
pod red. J. Szczupaczyñskiego, Warszawa 1998, s. 298.
10 Tam¿e, s. 302302.
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Analizuj¹c pierwsz¹ kwestiê, istotnym jest odpowiedzieæ na
nastêpuj¹ce pytania: jakie by³y okolicznoci debiutu w roli przywódcy? jakie by³y jego wczeniejsze dowiadczenia? jaka by³a atmosfera,
w której lider rozpoczyna³ sw¹ dzia³alnoæ? Natomiast o osobowoci
przywódcy wiadcz¹ takie cechy jak: fundamentalne przekonania
polityczne; styl dzia³ania; motywacja do starañ o przywództwo; sposób reagowania na napiêcia psychologiczne i presjê okolicznoci11.
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjêto koncepcjê
M.G. Hermann. Elementy przywództwa przez ni¹ zaprezentowane zostan¹ rozwa¿one w kontekcie przywództwa politycznego J. Sampaio,
prezydenta Republiki Portugalii w latach 19962006. Szczególnie
poprzez zakres w³adzy g³owy pañstwa, dowiadczenie ¿yciowe, a tak¿e zarys osobowoci.

2. Zakres w³adzy prezydenta Republiki Portugalii
Kandydatem na urz¹d prezydenta mo¿e byæ osoba, która jest
obywatelem Republiki Portugalskiej od urodzenia oraz w chwili
ubiegania siê o urz¹d ma skoñczone 35 lat12. Kadencja g³owy pañstwa trwa piêæ lat, mo¿liwa jest reelekcja. Nie jest mo¿liwy wybór
na trzeci¹ z kolei kadencjê oraz ponowny wybór kandydata w ci¹gu
piêciu lat nastêpuj¹cych po zakoñczeniu drugiej kadencji.
Prezydent nie ponosi odpowiedzialnoci politycznej przed parlamentem czy innym organem w³adzy. Jak zauwa¿a I. Bokszczanin,
o odpowiedzialnoci natury politycznej mo¿na mówiæ jedynie w kontekcie instytucji bezporednich wyborów powszechnych i odpowiedzialnoci wobec wyborców13. Prezydent Republiki Portugalii pono11
12

Tam¿e, s. 302.
Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r., t³um.
A. Wojtyczek-Bonnand, wstêp P. Kownacki, J. Miranda, Warszawa 2000, art. 122.
13 I. Bokszczanin, Prezydent Republiki Portugalskiej, s. 565, w: Prezydent
w pañstwach wspó³czesnych, pod red. J. Osiñskiego,Warszawa 2009.
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si natomiast odpowiedzialnoæ karn¹ za przestêpstwa pope³nione
w zwi¹zku ze sprawowaniem swego urzêdu14.
Konstytucja Republiki Portugalskiej okrela urz¹d g³owy pañstwa nastêpuj¹co: Prezydent Republiki reprezentuje Republikê
Portugalsk¹, gwarantuje niepodleg³oæ narodow¹, jednoæ pañstwa
i prawid³owe funkcjonowanie instytucji demokratycznych i jest
z urzêdu Najwy¿szym Dowódc¹ Si³ Zbrojnych15. Prezydent pe³ni
zatem funkcjê szefa pañstwa, jak równie¿ funkcjê obroñcy i stra¿nika konstytucji  obejmuj¹c urz¹d, sk³ada przyrzeczenie o obronie
konstytucji oraz zapewnieniu jej przestrzegania16.
Najistotniejsze kompetencje g³owy pañstwa dotycz¹ uprawnieñ
w stosunku do parlamentu i rz¹du. Prawa prezydenta wobec Zgromadzenia Republiki s¹ wykonywane samodzielnie, nie wymagaj¹
kontrasygnaty rz¹du. Decyduje (zgodnie z ustaw¹ wyborcz¹) o wyznaczeniu dat wyborów parlamentarnych, posiada prawo do zwo³ywania parlamentu w trybie nadzwyczajnym, mo¿e tak¿e wystêpowaæ z orêdziem do Zgromadzenia Republiki. Jedn¹ z najwa¿niejszych
kompetencji g³owy pañstwa jest prawo do rozwi¹zania parlamentu.
Jeli chodzi o uprawnienia i rolê w odniesieniu do kszta³towania
procesu ustawodawczego, dysponuje on tylko prawem promulgacji
aktów prawnych lub prawem weta zawieszaj¹cego17. G³owa pañstwa
nie posiada natomiast uprawnieñ, dziêki którym mog³aby bezporednio uczestniczyæ w stanowieniu prawa (np. poprzez sugestie zmian
i poprawek do aktów prawnych przedk³adanych przez parlament).
W zakresie uprawnieñ prezydenta w stosunku do rz¹du, dysponuje on prawem do powo³ywania i odwo³ywania premiera oraz cz³on14
15
16
17

Konstytucja Republiki Portugalskie..., art. 130.
Tam¿e, art. 120.
Tam¿e, art. 127.
Promulgacja aktu prawnego przez prezydenta oznacza stwierdzenie prawid³owoci ca³ej cie¿ki legislacyjnej danego aktu i zamkniêcie procesu ustawodawczego, natomiast weto zawieszaj¹ce oznacza odmowê podpisania przez g³owê pañstwa aktu prawnego i zwrócenie go do ponownego rozpatrzenia przez
parlament.
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ków rz¹du (na wniosek premiera). Powo³uj¹c rz¹d, musi wzi¹æ pod
uwagê wynik wyborów i stanowiska partii politycznych zasiadaj¹cych w parlamencie18.
Prezydent sprawuje istotne obowi¹zki w dziedzinie stosunków
miêdzynarodowych, co jednak znamienne, ich realizacja w wiêkszoci wymaga cis³ej kooperacji z rz¹dem19. Ratyfikuje umowy
miêdzynarodowe oraz dysponuje prawem do wypowiadania wojny
i do zawierania pokoju, a tak¿e prawem do powo³ywania ambasadorów.
G³owa pañstwa posiada równie¿ znacz¹ce uprawnienia w obszarze obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa  kompetencj¹ w³asn¹ jest
wypowiadanie siê na temat wszelkich sytuacji zagra¿aj¹cych istnieniu Republiki. Pe³ni funkcjê Najwy¿szego Dowódcy Si³ Zbrojnych.
Ma prawo do wprowadzania stanu wojennego lub stanu wyj¹tkowego20. Ponadto powo³uje i odwo³uje Szefa Sztabu Generalnego Si³
Zbrojnych i jego zastêpcê (na wniosek rz¹du).
Kompetencje w³asne przypisane g³owie pañstwa na mocy ustawy zasadniczej czyni¹ z prezydenta stra¿nika praw i konstytucji
 w jego gestii le¿y bowiem wystêpowanie do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o prewencyjn¹ kontrolê konstytucyjnoci norm
zawartych w aktach prawnych. Do kompetencji w³asnych nale¿y
tak¿e prawo do poddawania pod referendum spraw o znaczeniu
ogólnonarodowym. Ponadto, przewodniczy Radzie Pañstwa  politycznemu organowi doradczemu prezydenta21.
18 Konstytucja Republiki Portugalskiej , art. 133 g oraz art. 195 ust. 2
i art. 186 ust. 4.
19 Tam¿e, art. 135.
20 Tam¿e, art. 134.
21 W sk³ad Rady Pañstwa wchodz¹: przewodnicz¹cy Zgromadzenia Republiki, premier, przewodnicz¹cy Trybuna³u Konstytucyjnego, Rzecznik Sprawiedliwoci, przewodnicz¹cy rz¹dów regionalnych, byli prezydenci republiki (wybrani w okresie obowi¹zywania konstytucji, o ile nie zostali z³o¿eni z urzêdu),
piêciu obywateli wyznaczonych przez prezydenta republiki (na okres trwania
jego kadencji) oraz piêciu obywateli wybranych przez Zgromadzenie Republiki
(zgodnie z zasad¹ proporcjonalnoci, na okres kadencji parlamentu).
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Podsumowuj¹c, w³adza prezydenta Republiki Portugalii zdefiniowana w konstytucji obejmuje g³ównie kompetencje o charakterze
negatywnym  prawo weta ustawodawczego, prawo odwo³ania rz¹du i rozwi¹zania parlamentu. Prezydent na mocy ustawy zasadniczej posiada uprawnienia, które pozwalaj¹ mu pe³niæ bardziej funkcjê arbitra i moderatora, ni¿ rzeczywistego kreatora bie¿¹cej polityki
pañstwa  ta funkcja w myl za³o¿eñ konstytucji zosta³a przypisana
rz¹dowi22. Prezydent dysponuje jednak¿e instrumentami, które
umo¿liwiaj¹ mu wp³ywanie na kszta³t tej polityki, zw³aszcza w sferze stosunków miêdzynarodowych oraz bezpieczeñstwa i obrony kraju.

3. Rodowód i dowiadczenie ¿yciowe
Jorga Sampaio
Zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi przez M. Hermann, jedn¹ ze
zmiennych maj¹cych wp³yw na sposób sprawowania przywództwa
jest rodowód i dowiadczenia ¿yciowe przywódcy. W tym kontekcie
nale¿y okreliæ, jakie by³y okolicznoci debiutu w roli przywódcy,
jakie by³y jego wczeniejsze dowiadczenia i jaka by³a atmosfera,
w której lider rozpoczyna³ sw¹ dzia³alnoæ23.
J. Sampaio urodzi³ siê 18 wrzenia 1939 roku w Lizbonie. Jego
ojciec Arnaldo Sampaio by³ lekarzem specjalizuj¹cym siê w zakresie
zdrowia publicznego, jego matka Fernanda Bensaude Branco de
Sampaio by³a prywatn¹ nauczycielk¹ angielskiego. Jego dziadek,
Fernando Branco, by³ oficerem marynarki portugalskiej, póniej
ministrem spraw zagranicznych Portugalii w pierwszym rz¹dzie Salazara, a nastêpnie przez wiele lat dyplomat¹ w Londynie. Z racji
zawodu wykonywanego przez ojca, J. Sampaio spêdzi³ d³ugi czas
w Stanach Zjednoczonych i Anglii. Po krótkim i nieudanym ma³¿eñ22
23

Konstytucja Republiki Portugalskiej..., art. 182.
M.G. Hermann, Elementy przywództwa..., s. 302.
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stwie z lekark¹ Karin Schmidt Dias, o¿eni³ siê ponownie z Mari¹
Jose Ritta, z któr¹ ma dwójkê dzieci.
W 1961 roku ukoñczy³ studia prawnicze na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Lizbonie. W okresie studiów by³ mocno zaanga¿owany w dzia³alnoæ akademick¹, co zapocz¹tkowa³o jego czynne funkcjonowanie w ¿yciu publicznym i stanowi³o prognostyk przysz³ej
kariery politycznej24.
J. Sampaio zosta³ wybrany prezesem Zwi¹zku Studentów Wydzia³u Prawa w roku akademickim 1960/61 i Sekretarzem Generalnym Zgromadzenia Zwi¹zków Studentów w latach 19611962. Jednoczenie by³ dobrze zapowiadaj¹cym siê prawnikiem  dzia³a³ jako
aktywny cz³onek zarz¹du Stowarzyszenia Prawa i odegra³ wa¿n¹
rolê w obronie wiêniów politycznych. Nieustannie rozwija³ siê na
p³aszczynie dzia³alnoci politycznej, czynnie uczestniczy³ w ruchu
oporu, pracuj¹c na rzecz alternatywy dla autorytarnego re¿imu
Salazara.
Dowiadczenie polityczne przysz³y prezydent Republiki Portugalii zacz¹³ na dobre zdobywaæ po wybuchu rewolucji godzików
w 1974 roku, kiedy to by³ jednym z za³o¿ycieli Ruchu Socjalistycznego
Lewicy (Movimento de Esquerda Socjalista), chocia¿ ju¿ na kongresie
za³o¿ycielskim sam szybko zdystansowa³ siê od forsowanej tam ideologicznej orientacji i porzuci³ udzia³ w tym projekcie politycznym.
W marcu 1975 roku zosta³ powo³any na stanowisko sekretarza
stanu ds. wspó³pracy z zagranic¹ w IV rz¹dzie tymczasowym.
W tym samym roku za³o¿y³ grupê Interwencja Socjalistyczna, sk³adaj¹c¹ siê z niezale¿nych lewicowców  polityków i intelektualistów,
których celem by³a odnowa ¿ycia politycznego, a którzy w przysz³oci mieli zajmowaæ wa¿ne stanowiska w ¿yciu publicznym.
Niezwykle istotnym dowiadczeniem politycznym J. Sampaio,
mocno rzutuj¹cym na jego dalsz¹ przysz³oæ by³o do³¹czenie do Partii
Socjalistycznej (PS) w 1978 roku. W 1979 roku zosta³ wybrany do
24

http://jorgesampaio.pt/jorgesampaio/pt/jorge-sampaio/, [dostêp: 2.09.2012].
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Zgromadzenia Republiki w Lizbonie i do³¹czy³ do Krajowego Sekretariatu PS. Od 1979 do 1984 r. by³ cz³onkiem Europejskiej Komisji
Praw Cz³owieka Rady Europy, gdzie odegra³ wa¿n¹ rolê w obronie
podstawowych praw i przyczyni³ siê do bardziej dynamicznego stosowania zasad zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Zosta³ ponownie wybrany do Zgromadzenia Republiki w roku
1980, 1985, 1987 i 1991. W latach 198788 by³ przewodnicz¹cym
grupy parlamentarnej PS odpowiedzialnej za sprawy miêdzynarodowe. By³ tak¿e wspó³przewodnicz¹cym Komitetu Afryki dzia³aj¹cym
przy Miêdzynarodówce Socjalistycznej.
Jeli chodzi o okolicznoci debiutu J. Sampaio w roli przywódcy,
to wskazaæ nale¿y rok 1989, kiedy to zosta³ on wybrany na stanowisko sekretarza generalnego PS. Funkcjê tê pe³ni³ do 1991 roku.
Pod jego przewodnictwem rozpocz¹³ siê proces odbudowy i rewitalizacji partii. Dodatkowo wzmocni³ on swoj¹ pozycjê szefa partii
w czerwcu 1989 roku w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, w której PS uzyska³a zadawalaj¹cy wynik.
W 1989 roku zdecydowa³ siê ubiegaæ o funkcjê burmistrza Lizbony, co uda³o mu siê z sukcesem, ponownie zosta³ wybrany na ten
urz¹d w 1993 roku. By³a to kolejna p³aszczyzna, na której J. Sampaio
móg³ siê sprawdziæ jako przywódca i zdobyæ niezwykle cenne dowiadczenie polityczne. W tym okresie jego pozycja polityczna
nabra³a wielkiego znaczenia. Sprawuj¹c urz¹d burmistrza da³ siê
poznaæ jako skuteczny menad¿er, wraz ze swoimi wspó³pracownikami wdra¿a³ w stolicy wizjê strategicznego rozwoju z wykorzystaniem
nowych koncepcji i metod planowania, zarz¹dzania, integracji i rozwoju miejskiego.
Od 1990 do 1995 by³ prezesem Zwi¹zku Miast Portugalskojêzycznych (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa),
w 1990 zosta³ wybrany wiceprzewodnicz¹cym Zwi¹zku Miast Iberoamerykañskich (União das Cidades Capitais Ibero-Americanas).
W latach 19901994 by³ prezesem Ruchu Miast Europejskich (Movimento das Eurocidades).
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J. Sampaio opuci³ stanowisko sekretarza generalnego PS po
zwyciêstwie Antonio Guterresa na kongresie partyjnym w lutym
1992 roku. Czynnikiem przes¹dzaj¹cym o zmianie na stanowisku
szefa partii by³a klêska PS w wyborach parlamentarnych w padzierniku 1991 r. Partia potrzebowa³a przeformu³owania swej struktury wewnêtrznej, a A. Guterres wydawa³ siê byæ dobr¹ alternatyw¹
dla dotychczasowego przywództwa J. Sampaio.
Jeli chodzi o okolicznoci debiutu w roli przywódcy pañstwa, to
ju¿ w lutym 1995 roku J. Sampaio og³osi³ zamiar kandydowania na
prezydenta. Spekulacje na temat jego kandydatury w wyborach
prezydenckich by³y g³one ju¿ w czasie kampanii poprzedzaj¹cej
wybory samorz¹dowe w grudniu 1993 roku. J. Sampaio by³ wspierany przez PS i liczne autorytety sfery publicznej  osobistoci,
które zajmowa³y wa¿ne stanowiska w ¿yciu politycznym, kulturalnym, gospodarczym i spo³ecznym kraju. Jego g³ówny rywal, Anibal
Cavaco Silva, potwierdzi³ swój udzia³ w wycigu wyborczym na
pocz¹tku padziernika 1995 roku. Dodatkowo, o najwy¿szy urz¹d
w pañstwie ubiega³o siê jeszcze dwóch innych kandydatów: Jerónimo de Sousa (popierany przez komunistów) i Alberto Matos, którzy
jednak ostatecznie wycofali swoje kandydatury.
J. Sampaio zosta³ wybrany na osiemnastego z kolei prezydenta
Republiki Portugalii 14 stycznia 1996 r., uzyskuj¹c 53,91% poparcia
(3 035 056 g³osów)25. Zosta³ uroczycie zaprzysiê¿ony na prezydenta
9 marca 1996 roku. Zosta³ tak¿e ponownie wybrany prezydentem
Republiki 14 stycznia 2001 r., zwyciê¿aj¹c ju¿ w pierwszej turze
g³osowania. Uzyska³ poparcie 55,55% wyborców (2 401 015 g³osów),
pokonuj¹c tym samym pozosta³ych kandydatów, m.in. Joaquima
Ferreira do Amaral i Antonio Abreu. J. Sampaio zosta³ po raz drugi
zaprzysiê¿ony na urz¹d prezydenta 9 marca 2001 roku26.

25
26

http://www.cne.pt/content/eleicoes-referendos, [dostêp: 2.09.2012].
Tam¿e.
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4. Osobowoæ przywódcy
Na osobowoæ przywódcy sk³adaj¹ siê wed³ug M. Hermann, m.in.
przekonania polityczne przywódcy i styl jego dzia³ania. Istotny jest
równie¿ kontekst, czyli szerszy uk³ad, w którym sprawowane jest
przywództwo27.
Po raz pierwszy od rewolucji godzików w 1974 r., w wyniku
objêcia urzêdu szefa pañstwa przez J. Sampaio, realizowany zosta³
scenariusz polityczny, gdzie wiêkszoæ rz¹dowa i prezydent wywodz¹ siê z tej samej rodziny politycznej  mia³o to znacz¹cy wp³yw na
styl dzia³ania przyjêty przez prezydenta, wykazywa³ on postawê
nastawion¹ na kooperacjê.
Przez ca³y 1996 rok widoczny by³ konsensus miêdzy prezydentem i premierem, zw³aszcza w kwestii regionalizacji, która by³a
jednym z fundamentów kampanii wyborczej PS. Jedyny zauwa¿alny
zgrzyt pomiêdzy J. Sampaio a A. Guterresem mia³ miejsce podczas
VI szczytu iberoamerykañskiego w listopadzie 1996 r. Wówczas
prezydent zaplanowa³ spotkanie z Fidelem Castro, w którym mia³
uczestniczyæ równie¿ premier, ten jednak odmówi³ spotkania z kubañskim przywódc¹.
O stylu dzia³ania prezydenta J. Sampaio wiadczy te¿ fakt, i¿
by³ pierwszym przywódc¹ pañstwa, który aktywnie promowa³ ideê
przeprowadzania konsultacji spo³ecznych w wa¿nych sprawach
w postaci referendum. By³o to mo¿liwe na mocy ustawy referendalnej zawartej w Konstytucji w 1989 roku. Po raz pierwszy
w historii portugalskiej demokracji referendum przeprowadzono
w 1998 roku, dotyczy³o ono kwestii aborcji (legalizacja zabiegu
usuniêcia ci¹¿y do 10 tygodnia). W referendum 50,9% obywateli Portugalii opowiedzia³o siê przeciwko legalnoci zabiegów
przerywania ci¹¿y, wynik referendum jednak nie by³ wi¹¿¹cy
27
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pod wzglêdem prawnym, jako ¿e frekwencja nie by³a wystarczaj¹ca28.
Kolejn¹ cech¹ charakterystyczn¹ okrelaj¹c¹ styl dzia³ania
J. Sampaio by³o zadeklarowanie na pocz¹tku pierwszej kadencji, ¿e
kontynuowana zostanie praktyka prezydentury otwartej (presidências abertas), zapocz¹tkowana przez poprzedniego prezydenta, Mário
Soaresa29. Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ sytuacjê, gdy g³owa
pañstwa spêdza znacz¹c¹ iloæ czasu (zazwyczaj oko³o 2 tygodni)
w danym regionie kraju, co stanowi pewien rodzaj konsultacji spo³ecznych i ma na celu nadanie ram programowych krajowej polityce30. Podczas takich wizyt prezydent spotyka siê z mieszkañcami
danego regionu, którzy dyskutuj¹ z nim na temat ich problemów
i potrzeb. Realizowane w ró¿nych czêciach kraju podró¿e prezydenta cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze strony spo³ecznoci lokalnych, jak i mediów, gdy¿ kierowa³y uwagê na problemy trapi¹ce spo³eczeñstwo portugalskie.
Wród kwestii, do których prezydent przywi¹zywa³ du¿¹ wagê
by³y g³ównie sprawy wewnêtrzne w kraju, takie jak: edukacja, opieka zdrowotna, ubóstwo i wykluczenia spo³eczne. Kwestie te przedstawi³ jako priorytetowe m.in. na ³amach Tygodnia Edukacji (Semana da Educação)  opisuj¹c ró¿norodne problemy w tej materii,
przekonywa³ o koniecznoci szerokiego dostêpu do elementarnej
28 Mimo braku uznania wa¿noci referendum, powstrzyma³o ono proces
legislacyjny zmierzaj¹cy do dopuszczalnoci aborcji w pierwszych dziesiêciu tygodniach ci¹¿y. Kwestia aborcji powróci³a w 2007 kiedy to przeprowadzono
kolejne referendum, jednak¿e i tym razem nie by³o ono wi¹¿¹ce ze wzglêdu na
zbyt ma³¹ frekwencjê. Niemniej jednak z uwagi na fakt, i¿ niemal 60% obywateli Portugalii zag³osowa³o za legalizacj¹ aborcji, parlament przyj¹³ stosown¹
ustawê w tej sprawie jeszcze tego samego roku.
29 Pierwsza wizyta w ramach prezydentury otwartej Mário Soaresa mia³a miejsce w 1986 r. w Guimarães. Wybór tego miejsca nie by³ przypadkowy,
gdy¿ miasto to by³o pierwsz¹ stolic¹ Portugalii.
30 O.A. Neto, M.C. Lobo, Portugals Semi-Presidentialism (Re)Considered:
An Assessment of the Presidents Role in the Policy Process, 19762006, European
Journal of Political Rersearch 2009, No. 48, s. 249.
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edukacji oraz inwestowania w jej jakoæ. J. Sampaio zwraca³ szczególn¹ uwagê na rolê kobiet w spo³eczeñstwie, podkrelaj¹c problem
dyskryminacji na rynku pracy.
Podsumowuj¹c zatem, za priorytety prezydentury J. Sampaio
nale¿y uznaæ problemy spo³eczne i kulturowe, co by³o konsekwencj¹
jego fundamentalnych przekonañ politycznych, a jednoczenie motywacj¹ do starania siê o najwy¿szy urz¹d w pañstwie. D¹¿y³ on
w swych dzia³aniach do umocnienia i zbli¿enia miêdzy Pa³acem
Belém (siedziba prezydenta Republiki Portugalii) a obywatelami.
Dokonywa³o siê to m.in. poprzez mo¿liwoæ powszechnego zwiedzania pa³acu prezydenckiego z przewodnikiem. Jego inicjatyw¹ by³o tak¿e utworzenie w 2004 roku muzeum powiêconego instytucji prezydenta Republiki Portugalii (Museu da Presidência da
República).
Od rozpoczêcia pierwszej kadencji w marcu 1996 r. a¿ do zakoñczenia prezydentury w marcu 2006 r., J. Sampaio wspó³pracowa³
z czterema premierami, którymi kolejno byli: A. Guterres, Jose Manuel Durão Barroso, Pedro Santana Lopes i Jose Socrates. Do 2001
roku w portugalskim ¿yciu politycznym panowa³ wzglêdny spokój
i stabilizacja, lecz sytuacja ta zaczê³a ulegaæ zmianie wraz z pog³êbiaj¹cym siê kryzysem ekonomicznym. Pogarszaj¹ca siê kondycja
finansowa kraju sta³a siê dominuj¹c¹ kwesti¹ w debacie publicznej
i dzia³alnoci politycznej. W tym celu J. Sampaio stworzy³ nieformaln¹ radê gospodarcz¹, która mia³a za zadanie obradowaæ regularnie nad sprawami zwi¹zanymi z portugalsk¹ gospodark¹.
Jest to jednoczenie okres, w którym on sam musia³ rozwa¿yæ
skorzystanie z uprawnienia nadanego mu na mocy konstytucji
 prawa do rozwi¹zania parlamentu. Sytuacja ta sprawi³a, ¿e na
nowo rozgorza³a debata na temat uprawnieñ przyznanych konstytucyjnie prezydentowi. By³a to tak¿e okolicznoæ, która pozwala oceniæ
sposób reagowania J. Sampaio na napiêcia psychologiczne i presjê
zewnêtrzn¹. Po raz pierwszy prezydent stan¹³ przed dylematem
rozwi¹zania parlamentu w 2001 r., kiedy A. Guterres przedstawi³
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swoj¹ rezygnacjê z funkcji premiera. J. Sampaio podj¹³ decyzjê
o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych, w których
zwyciê¿y³a Partia Socjaldemokratyczna. Trzy lata póniej, w czerwcu
2004 roku, do dymisji poda³ siê ówczesny premier J.M.D. Barroso,
który otrzyma³ propozycjê objêcia stanowiska przewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej.
Ponownie pa³ac prezydencki znalaz³ siê w centrum zainteresowania, bowiem od niego zale¿a³o jak zostanie rozwi¹zany ten kryzys
polityczny. Spo³eczeñstwo i klasa polityczna podzieli³y siê na tych,
którzy optowali za przeprowadzeniem przedterminowych wyborów
i tych, którzy byli zwolennikami powo³ania na premiera P.S. Lopesa
z Partii Socjaldemokratycznej. J. Samapaio, maj¹c przed sob¹ mo¿liwoæ rozwi¹zania parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów lub zezwolenie wiêkszoci parlamentarnej na utworzenie
nowego rz¹du, zdecydowa³ siê po d³ugich konsultacjach na tê drug¹
opcjê. Decyzja o powo³aniu kolejnego rz¹du kierowanego przez socjaldemokratów pod przewodnictwem S. Lopesa, sprowadzi³a na
J. Sampaio ogrom krytyki z ró¿nych stron, jednak prezydent uzasadnia³ swoj¹ decyzjê tym, ¿e takie dzia³anie mia³o na celu zapewnienie stabilizacji politycznej. Jednoczenie podkrela³ on, ¿e nowy
rz¹d bêdzie pod jego specjalnym nadzorem. Jak siê wkrótce okaza³o,
spiêtrzenie zdarzeñ, które zdyskredytowa³y wiarygodnoæ i skutecznoæ rz¹du S. Lopesa, sk³oni³o prezydenta do podjêcia bardziej radykalnych dzia³añ  po serii spotkañ konsultacyjnych, m.in. z liderami poszczególnych partii politycznych, w grudniu 2004 r., J. Sampaio
og³osi³ rozwi¹zanie parlamentu. Jego decyzja wywo³a³a kolejn¹ falê
dyskusji, zw³aszcza, ¿e efektem przeprowadzonych przedterminowo
wyborów by³o druzgoc¹ce zwyciêstwo PS, z której wywodzi³ siê
J. Samapio. Partia ta po raz pierwszy w swojej historii wygra³a
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, a kolejnym premierem mianowany
zosta³ J. Socrates.
Na p³aszczynie stosunków miêdzynarodowych, J. Sampaio zapisa³ siê zw³aszcza jako dzia³acz na rzecz niepodleg³oci Timoru
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Wschodniego31. 27 lipca 1996 r., z okazji 20. rocznicy aneksji Timoru
Wschodniego przez Indonezjê, wezwa³ on do solidarnoci Portugalczyków w sprawie Timoru. W tym samym roku, w wywiadzie udzielanym telewizji CNN, podczas którego skonfrontowany by³ bezporednio z ambasadorem Indonezji dzia³aj¹cym przy ONZ, zadeklarowa³
publicznie, i¿ jest przekonany o tym, ¿e dzieñ wolnoci Timoru
Wschodniego jest bliski. To by³ wa¿ny moment, który spowodowa³
wzmo¿enie wysi³ków dyplomatycznych i dawa³ nowy impuls do
negocjacji trójstronnych na linii ONZ-Indonezja-Portugalia.
Kolejn¹ kwesti¹ na gruncie stosunków miêdzynarodowych,
w której J. Sampaio odegra³ znacz¹c¹ rolê, by³o przekazanie Makau
Chiñskiej Republice Ludowej. Pomiêdzy rokiem 1997 a 2005, trzykrotnie odwiedzi³ on Makau oraz spotka³ siê z prezydentami ChRL,
najpierw z Jiang Zemin, nastêpnie z Hu Jintao. Oficjalna ceremonia
przekazania Makau i nadania temu obszarowi statusu specjalnego
regionu administracyjnego, mia³a miejsce 19 grudnia 1999 r. Jak
podkrela³ wtedy w swym przemówieniu, by³ to historyczny moment
w dziejach Portugalii, bowiem koñczy³ pewn¹ epokê, która rozpoczê³a siê 5 wieków wczeniej (by³o to nawi¹zanie do kolonializmu Portugalii).
Za swoistego rodzaju wyraz uznania dla stylu prezydentury
J. Sampaio nale¿y uznaæ fakt, ¿e w 2004 roku zosta³ on laureatem
presti¿owej Europejskiej Nagrody im. Karola V, przyznawanej przez
Europejsk¹ Akademiê Fundacji Yuste za znacz¹ce przyczynianie siê
do podnoszenia wiadomoci w zakresie wartoci europejskich oraz
wykazywanie siê szczególnym zaanga¿owaniem na rzecz popularyzowania idei jednoci w Unii Europejskiej. Nagrodê tê otrzyma³
osobicie z r¹k króla Juana Carlosa.
31 Od XVI w. Timor by³ jedn¹ z kolonii Portugalskich. Po rewolucji godzików w 1975 r. wszystkim koloniom portugalskim, w tym Timorowi, nadano
prawo do samostanowienia. W 1976 r. wyspa zosta³a anektowana przez Indonezjê, czego nigdy nie uzna³a Organizacja Narodów Zjednoczonych. Od 1999 r.
Timor znajdowa³ siê pod administracj¹ ONZ, pe³n¹ niepodleg³oæ uzyska³
w 2002 r.
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Dokonuj¹c podsumowania osobowoci J. Sampaio w kontekcie
jego przywództwa politycznego w roli prezydenta Republiki, w pierwszej kolejnoci nale¿y wskazaæ, ¿e jako g³owa pañstwa, J. Sampaio
koncentrowa³ swe dzia³ania na sprawach spo³ecznych i kulturowych.
Na miêdzynarodowej scenie politycznej zapisa³ siê jako polityk, który nadzorowa³ powrót Makau do Chin w grudniu 1999 r., a tak¿e da³
istotny rozg³os dla sprawy niepodleg³oci Timoru Wschodniego.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e jego prezydentura cechowa³a siê
roztropnoci¹ i umiarkowaniem g³owy pañstwa, co te¿ skutkowa³o
tym, ¿e pierwsza kadencja up³ynê³a pod znakiem braku spektakularnych dzia³añ ze strony prezydenta. W 2004 roku jego odmowa
przeprowadzenia przedterminowych wyborów po rezygnacji socjaldemokratycznego premiera J.M.D. Barroso spotka³a siê ze zdecydowanym protestem ze strony wszystkich partii lewicowych. Podj¹³ on
tak¹ decyzjê w celu zapewnienia politycznej stabilnoci w czasie,
gdy kraj sta³ w obliczu recesji gospodarczej.
Nastêpc¹ J. Sampaio zosta³ wybrany w wyborach prezydenckich
przeprowadzonych 22 stycznia 2006 roku. Aníbal Cavaco Silva
 cz³owiek, którego pokona³ on w wycigu o urz¹d prezydenta
w 1996 roku.
Po zakoñczeniu prezydentury, w maju 2006 roku J. Sampaio
zosta³ mianowany przez Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, pierwszym wys³annikiem ONZ ds. walki z grulic¹. Misja
 przyznana na okres dwóch lat  polega³a na kontakcie z w³adzami
krajów najbardziej dotkniêtych grulic¹, jak i pañstwami-darczyñcami. W kwietniu 2007 roku nowy sekretarz generalny ONZ, Ban KiMoon, wystosowa³ do by³ego prezydenta Republiki Portugalii zaproszenie do pe³nienia funkcji najwy¿szego przedstawiciela ONZ ds.
Przymierza Cywilizacji. Rol¹ J. Sampaio by³o podejmowanie dzia³añ
na rzecz dialogu i porozumienia miêdzy narodami w poszanowaniu
ró¿norodnoci kultur, cywilizacji i religii, jak równie¿ przyczynianie
siê do wzmocnienia zbiorowej woli politycznej do rozwi¹zania globalnych problemów. W trakcie pe³nienia tej funkcji uczestniczy³ on
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m.in. w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w 2008
r., powiêconemu inicjatywie Przymierza Cywilizacji ONZ, podczas
którego mówi³: Obecne kryzysy finansowe nie powinny przes³oniæ
prawdziwego wezwania na dzisiaj, które mo¿e spowodowaæ katastrofê jutra, a które dotyczy cywilizacji: ró¿nice kulturowe i religijne
sta³y siê najwiêkszym wyzwaniem dla wspó³czesnych demokracji,
pluralizmu, obywatelstwa oraz spo³ecznej spójnoci, a tak¿e dla pokoju
oraz stabilizacji pomiêdzy nacjami32.
Przez lata J. Sampaio interweniowa³ w sprawach politycznych
i kulturalnych, w szczególnoci poprzez publikacjê licznych artyku³ów w gazetach i czasopismach. W 1991 roku opublikowa³ zbiór
swoich politycznych esejów Festa de um Sonho. W 1995 roku wyda³
ksi¹¿kê Um Olhar sobre Portugalia, prezentuj¹c swoje pogl¹dy na
temat problemów kraju.
J. Sampaio otrzyma³ wiele nagród i wyró¿nieñ. Zosta³ odznaczony m.in. brytyjskim Orderem w. Micha³a i w. Jerzego, estoñskim Orderem Krzy¿a Ziemi Maryjnej, norweskim Orderem wiêtego Olafa, ³otewskim Orderem Trzech Gwiazd, polskim Orderem
Or³a Bia³ego oraz s³owackim Orderem Podwójnego Bia³ego Krzy¿a
I klasy33.
Jako by³y prezydent, jest cz³onkiem Rady Pañstwa, organu
doradczego portugalskiej g³owy pañstwa. Jest równie¿ cz³onkiem
Klubu Madryckiego, niezale¿nej organizacji non-profit sk³adaj¹cej
siê z 81 demokratycznych by³ych prezydentów i premierów z 57
ró¿nych krajów, utworzonej w celu wspierania demokracji i przemian w spo³ecznoci miêdzynarodowej.

32 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+20081021IPR40244+0+DOC+XML+V0//PL., [dostêp: 2.09.2012].
33 http://jorgesampaio.pt/jorgesampaio/pt/jorge-sampaio/, [dostêp: 2.09.2012].
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5. Podsumowanie
Wed³ug metodologii przyjêtej przez M. Hermann, analizuj¹c
przywództwo danego polityka, nale¿y wzi¹æ pod uwagê zarówno
rodowód i dowiadczenia ¿yciowe przywódcy, jak i jego osobowoæ.
W ramach badania rodowodu i dowiadczeñ ¿yciowych przywódcy,
istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce wczeniejszych dowiadczeñ przywódcy, okolicznoci debiutu w roli przywódcy
oraz rozpatrzenie, w jakiej atmosferze lider rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoæ.
Jeli chodzi o rodowód J. Sampaio, pochodzi³ on z rodziny
z tradycjami w dzia³alnoci publicznej. J. Sampaio zaanga¿owa³ siê
w dzia³alnoæ polityczn¹ ju¿ w okresie studiów na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Lizbonie, da³ poznaæ siê jako aktywny przeciwnik
autorytarnego re¿imu Salazara. Po rewolucji godzików, od 1975 r.
pe³ni³ funkcjê sekretarza stanu ds. wspó³pracy z zagranic¹ w IV rz¹dzie tymczasowym. W tym samym roku zapocz¹tkowa³ dzia³alnoæ
grupy niezale¿nych polityków i intelektualistów o przekonaniach
lewicowych Interwencja Socjalistyczna, której przywieca³a idea
odnowy ¿ycia politycznego. Istotn¹ dat¹ w ¿yciorysie J. Sampaio by³
rok 1978, w którym to przyst¹pi³ do Partii Socjalistycznej. Od tego
momentu jego kariera polityczna nabra³a tempa, bowiem ju¿ w 1979
roku zosta³ wybrany do parlamentu i do³¹czy³ do Krajowego Sekretariatu PS. Przez kolejne piêæ lat piastowa³ stanowisko cz³onka
Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka Rady Europy. W ka¿dych
kolejnych wyborach parlamentarnych uzyskiwa³ mandat deputowanego. W styczniu 1989 roku zadebiutowa³ jako przywódca Partii
Socjalistycznej, funkcjê sekretarza generalnego PS pe³ni³ przez dwa
lata. By³ to okres odbudowy i rewitalizacji partii.
Punktem zwrotnym w karierze politycznej J. Sampaio by³o
zwyciêstwo w wyborach na urz¹d burmistrza stolicy w 1989 roku
i ponowna reelekcja na tym stanowisko w 1993 roku. Bêd¹c burmistrzem Lizbony, J. Sampaio da³ siê poznaæ jako skuteczny lider,
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dowiadczenie to z pewnoci¹ wp³ynê³o na jego póniejsz¹ decyzjê
o ubieganiu siê o urz¹d prezydenta Republiki.
Startuj¹c w wyborach prezydenckich w 1996 roku, J. Sampaio
posiada³ znaczne dowiadczenie w dzia³alnoci publicznej, sprawdzi³
siê w roli przywódcy partii i burmistrza stolicy. Prezentowa³ siê jako
kandydat posiadaj¹cy zarówno odpowiednie dowiadczenie, jak
i kompetencje. Jego kandydatura wspierana by³a nie tylko przez
zaplecze partii, z której siê wywodzi³, ale równie¿ przez liczne niezale¿ne autorytety sfery publicznej. O sile kandydatury J. Sampaio
wiadczy fakt, i¿ zosta³ on wybrany na prezydenta ju¿ w pierwszej
turze, co wiêcej dokona³ tego ponownie ubiegaj¹c siê z sukcesem
o kolejn¹ kadencjê w 2001 roku.
Analizuj¹c drug¹ zmienn¹ wyró¿nion¹ przez M. Hermann przy
badaniu przywództwa danego polityka, czyli osobowoæ przywódcy,
istotne jest uwzglêdnienie takich elementów jak: fundamentalne
przekonania polityczne, styl dzia³ania, motywacja do starañ o przywództwo i sposób reagowania na napiêcia psychologiczne i presjê
okolicznoci.
Jeli chodzi o przekonania polityczne, J. Sampaio od pocz¹tku
swej dzia³alnoci publicznej deklarowa³ przekonania lewicowe. Za
znamienne nale¿y uznaæ jego s³owa wypowiedziane w przemówieniu
inauguruj¹cym jego prezydenturê, ¿e zamierza byæ prezydentem
blisko ludzi, ws³uchuj¹cym siê w g³os spo³eczeñstwa. To wiadczy
te¿ o motywacji J. Sampaio do ubiegania siê o przywództwo w kraju
 wra¿liwoæ na kwestie spo³eczne, zw³aszcza na ludzi wykluczonych. Uczyni³ on problemy spo³eczne jednym z kluczowych priorytetów swej prezydentury.
Styl dzia³ania prezydenta J. Sampaio mo¿na okreliæ jako koncyliacyjny. Prezydent stara³ siê nie doprowadzaæ do otwartej konfrontacji z premierami, z którymi przysz³o mu wspó³pracowaæ. By³o
to o tyle ³atwe w pierwszych lata prezydentury, ¿e g³owa pañstwa
wywodzi³a siê z tej samej opcji politycznej co wiêkszoæ parlamentarna. Styl dzia³ania prezydenta okrelaj¹cy J. Sampaio to tak¿e
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szeroko pojêta otwartoæ na g³os spo³eczeñstwa  by³ orêdownikiem
przeprowadzania referendum w wa¿nych dla spo³eczeñstwa sprawach. W tej kwestii nale¿y te¿ zaznaczyæ praktykowanie przez
J. Sampaio idei prezydentury otwartej, czyli realizacji regularnych
konsultacji spo³ecznych.
Jednym z elementów badania osobowoci przywódcy, o którym
pisze M. Hermann jest sposób reagowania przywódcy na presjê
okolicznoci. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e J. Sampaio znalaz³ siê w tego rodzaju sytuacji podczas sprawowania drugiej kadencji, kiedy to od 2002
roku Portugalia stanê³a na krawêdzi za³amania siê gospodarki.
Prezydent nie podj¹³ wtedy ¿adnych pochopnych decyzji, które
mog³yby jedynie pogorszyæ sytuacjê ekonomiczn¹, natomiast z jego
inicjatywy powsta³a nieformalna rada gospodarcza, która mia³a za
zadanie kontrolowaæ sytuacjê zwi¹zan¹ z portugalsk¹ gospodark¹.
Kolejn¹ sytuacj¹, na podstawie której mo¿na oceniæ reakcjê J. Sampaio
na presjê okolicznoci, by³ kryzys polityczny w 2004 roku, spowodowany podaniem siê do dymisji socjaldemokratycznego premiera
J.M. Barroso. Ze strony partii politycznych pojawi³y siê wówczas
naciski na prezydenta, aby rozpisa³ on przedterminowe wybory.
J. Sampaio po raz kolejny jednak pokaza³, ¿e jest odporny na tego
rodzaju presjê, bowiem podj¹³ autonomiczn¹ decyzjê o powo³aniu
kolejnego rz¹du kierowanego przez socjaldemokratów.
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POLITICAL LEADERSHIP ON THE EXAMPLE
OF JORGE SAMPAIO
SUMMARY
Keywords: political leadership, president, Jorge Sampaio, Portugal.

The aim of this article was to analyze Jorge Sampaios leadership qualities. Sampaio was the President of Portugal between 1996
and 2006. The foundation of Sampaios leadership style is considered to have been based on Margaret G. Hermanns theory about
leadership (claiming that the background of the leader and his
personality are the most important variables in leadership). The
article contains some basic information about J. Sampaios early
political experience before becoming the president. Written about
also are Sampaios political convictions, manner of political activity
and his motivation to become president.

