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Aleksander Hertz twórc¹ socjologii polityki w Polsce
Aleksander Hertz as the founder of sociology of politics in Poland

INSTYTUCJONALNO-HISTORYCZNE T£O SOCJOLOGII
ALEKSANDRA HERTZA

Chc¹c przedstawiæ g³ówne obszary zainteresowañ na polu socjologii polityki
Aleksandra Hertza, wypada na pocz¹tku scharakteryzowaæ ogólny klimat intelektualny, panuj¹cy w rodowisku socjologów polskich okresu miêdzywojennego,
oraz formacjê umys³ow¹ samego autora.
Przede wszystkim zaznaczyæ trzeba, ¿e ówczesna socjologia polska wesz³a
w etap bardzo wa¿nych dla siebie przeobra¿eñ. Stawa³a siê powoli, jak to okrela
Jerzy Szacki, nauk¹ normaln¹1. Mia³o to swoje odbicie g³ównie w uzyskiwaniu
przez ni¹ statusu nauki uniwersyteckiej, cechuj¹cej siê instytucjonalizacj¹ i specjalizacj¹. Proces specjalizacji posuwa³ siê sukcesywnie naprzód, co sprzyja³o tak¿e
budowaniu trwa³ych podstaw instytucjonalnych.
Dzia³alnoæ socjologiczna zaczyna³a przybieraæ formê zorganizowan¹. By³o
to wa¿ne z tego wzglêdu, ¿e dawa³o mo¿liwoæ kszta³cenia nowego pokolenia
naukowców, socjologów par excellence. Naukê tê uprawia³o dotychczas nieliczne
grono profesjonalistów, którzy nie byli socjologami w rozumieniu akademickim.
Nale¿eli do nich najczêciej zainteresowani socjologi¹ filozofowie, ekonomici,
historycy, prawnicy, lekarze, a nawet matematycy, jak na przyk³ad Ludwik Krzywicki. Socjologia zyskiwa³a nale¿ne miejsce na najwiêkszych uniwersytetach. Jej
1

J. Szacki [red.], Sto lat socjologii polskiej, Warszawa 1995, s. 78.
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rozwój sta³ siê przyczyn¹ powstawania licznych placówek badawczych w ca³ym
kraju.
Zmianie uleg³y równie¿ dotychczasowe koncepcje teoretyczne. Do najwa¿niejszych trzeba zaliczyæ odejcie od scjentyzmu w stronê socjologii humanistycznej. Sta³o siê to dziêki Florianowi Znanieckiemu i jego nowym propozycjom teoretycznym, które nie dopuszcza³y mo¿liwoci wspó³istnienia metod przyrodniczych i humanistycznych w obrêbie tej jednej nauki.
Drug¹ istotn¹ kwesti¹ by³o podkrelanie stanowiska, ¿e socjologia jest nauk¹
odrêbn¹ o okrelonym przedmiocie badañ. Problem ten w poprzednim okresie refleksji socjologicznej nie by³ w ogóle brany pod uwagê. Teraz silnie akcentowano, ¿e przedmiotem socjologii s¹ zjawiska spo³eczne, fakty, wartoci dzia³ania,
systemy spo³eczne, odrêbne od podobnych kategorii, dotycz¹cych innych aspektów rodowiska spo³ecznego.
Obok dyskusji nad przedmiotem badañ istotn¹ cech¹ tego okresu by³o nadawanie socjologii miana dyscypliny empirycznej. Za jedno z g³ównych zadañ stawiano jej jak najpe³niejsze gromadzenie danych na temat ca³ego spo³eczeñstwa.
Mia³o to swoje odbicie zarówno w iloci zbieranego materia³u, jak i w jego jakoci. Liczne badania wzbogacane by³y przez nowe ród³a i metody2.
Wzrasta³o ogólne zainteresowanie socjologi¹. Mo¿na powiedzieæ za Hertzem,
¿e w okresie miêdzywojennym zapanowa³a moda na tê dziedzinê nauki3. Sam Hertz,
z wykszta³cenia filozof, socjologi¹ zajmowa³ siê jako samouk.
Z ca³¹ pewnoci¹ wp³yw na zainteresowanie siê t¹ nauk¹ mia³ jego rodowód
polityczny. Jako m³ody cz³owiek wst¹pi³ do Polskiej Partii Socjalistycznej. Ten
epizod w jego ¿yciu spowodowa³ skierowanie uwagi na kwestie spo³eczne. Choæ
jako socjalista identyfikowa³ siê z programami lewicy, dotycz¹cymi naprawy rzeczywistoci spo³ecznej, to ju¿ jako socjolog opowiada³ siê za umys³ow¹ niezale¿noci¹ naukowca. Wed³ug niego, w³anie socjolog bardziej ni¿ kto inny jest powo³any do krytycznego patrzenia na rzeczywistoæ, do oceniania zjawisk, które
w niej zachodz¹, do rzeczowego analizowania hase³, programów dzia³ania, jakie
w niej maj¹ miejsce4.
W ca³ym jego dorobku mo¿na dostrzec zwi¹zki z epok¹, w której dane mu
by³o ¿yæ. Socjologiê traktowa³ jako tê dziedzinê nauki, która dziêki swojej niezale¿noci i obiektywizmowi w najlepszy sposób mo¿e przyczyniæ siê do budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dlatego te¿ wiêkszoæ swojego wysi³ku w³o¿y³
w jej popularyzacjê. W upowszechnianiu wiedzy widzia³ mo¿liwoæ naprawy wielu

Tam¿e, s. 81.
O pozycji socjologii oraz wzrastaj¹cej jej roli w ¿yciu spo³ecznym pisze A. Hertz, Socjologia
wspó³czesna, Warszawa 1938, s. 1522.
4
A. Hertz, Wyznania starego cz³owieka, Londyn 1973, s. 85.
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sfer otaczaj¹cej go rzeczywistoci, z tym ¿e mia³oby siê to dokonaæ za pomoc¹
racjonalnych argumentów, a nie na drodze przemocy.
Jego intelektualny rozwój by³ d³ugi i krêty. Zacz¹³ od fascynacji marksizmem,
jednak w miarê zdobywania dowiadczeñ i powiêkszania swojej wiedzy odrzuci³
go ca³kowicie. Szczególnie silnie wp³ynê³a na to teoria Vilfreda Pareto. Podziela³
jego zdanie o tym, ¿e zamiast pogl¹du o przyczynowej zale¿noci jednych zjawisk od drugich, preferowanego przez marksizm, bardziej uprawniony jest pogl¹d
zwracaj¹cy uwagê na wzajemne ich oddzia³ywanie. W artykule zatytu³owanym
Socjologia Vilfreda Pareto i teoria elit pisa³:
Nie mo¿na mówiæ o prymacie jakiego jednego elementu w kompleksie danego zjawiska;
nie mo¿na mówiæ o nim, ¿e wyznacza on wszystkie pozosta³e. W³aciwoci¹ zjawisk spo³ecznych jest ich niezmienna z³o¿onoæ

i dalej:
Wyprowadzanie z czynnika gospodarczego wszystkich pozosta³ych momentów doprowadza do przeoczenia, ¿e zarazem i zjawiska gospodarcze s¹ cile zwi¹zane ze zjawiskami kulturowymi w ten sposób, ¿e i one dadz¹ siê z nich wyprowadziæ5.

Uwa¿a³, ¿e Pareto da³ now¹, w³aciw¹ interpretacjê zjawisk spo³ecznych.
Kolejn¹ postaci¹, która mia³a niezaprzeczalny wp³yw na pogl¹dy Hertza, by³ Max
Weber. Praktycznie pozostawa³ on nieznany polskiemu rodowisku socjologicznemu. To Hertzowi w³anie miêdzywojenne pokolenie socjologów zawdziêcza³o
wprowadzenie w teoriê Webera. Nie uczyni³ tego nawet Florian Znaniecki, najlepiej chyba zaznajomiony z najnowszymi teoriami w socjologii wiatowej. Weber
przez zagadnienia w³adztwa, typologiê w³adzy wniós³ bardzo wiele do póniejszych rozwa¿añ Hertza na polu socjologii polityki.
Hertz by³ typem naukowca ró¿ni¹cym siê od ca³ej rzeszy ówczesnych socjologów. Nie uczestnicz¹c w ¿yciu akademickim, ca³y czas znajdowa³ siê w centrum polskiej refleksji socjologicznej. Jan Garewicz okrela go mianem socjolog
z intuicj¹, wskazuj¹c, ¿e potrafi³ wyczuæ, jakie tematy i zagadnienia bêd¹ wa¿ne
w najbli¿szej przysz³oci. Wynika³o to zawsze z bardzo szczegó³owej obserwacji
rzeczywistoci i zachodz¹cych procesów spo³ecznych.
Cech¹, która z pewnoci¹ odró¿nia³a go od pozosta³ych badaczy i teoretyków, by³ jego styl pisarski. Charakteryzowa³ siê umiejêtnoci¹ pisania prosto o rzeczach trudnych i skomplikowanych. Podyktowane to by³o na pewno form¹ jego
publikacji, które nigdy nie nale¿a³y do dzie³ sensu stricto naukowych, a raczej do
pisarstwa popularnonaukowego. Zawsze stara³ siê wyra¿aæ w sposób zwiêz³y i jasny, nadawaæ pojêciom jak najwiêksz¹ precyzjê. Dziêki temu ka¿dy, nawet ten,
kto z socjologi¹ nie mia³ nic wspólnego, móg³ zaznajomiæ siê z najwa¿niejszymi
problemami, jakimi siê ona zajmowa³a.
5

A. Hertz, Socjologia nieprzedawniona, Warszawa 1992, s. 120121.
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Pierwsze dekady XX wieku przynios³y olbrzymi wzrost zainteresowania naukami spo³ecznymi. Wp³yw na taki stan rzeczy mia³y ogólne przemiany spo³eczno-gospodarcze tego okresu. Z nauk spo³ecznych szczególnie socjologia zaczê³a
byæ postrzegana jako ta, która mia³a staæ siê skutecznym panaceum na wiele kryzysowych zjawisk, pojawiaj¹cych siê wraz z nadchodz¹c¹ epok¹. Wiek XIX przyniós³ du¿¹ iloæ teorii spo³ecznych, które stara³y siê sformu³owaæ konkretne wskazówki dla racjonalnych poczynañ ludzkich. Ten intelektualny kapita³ socjologii
gromadzony od czasów Augusta Comtea postrzegany by³ jako jedno z najwa¿niejszych narzêdzi w reformie ¿ycia spo³ecznego Europy.
Od koñca wieku XIX daje siê zauwa¿yæ powolne odchodzenie od zasad klasycznego liberalizmu w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym oraz wzrost tendencji
planistycznych. Ju¿ w roku 1883 G. J. Goschen pisa³:
Czy patrzymy na wydarzenia kolejnych lat, na uchwa³y kolejnych parlamentów, czy publikacje kolejnych ksi¹¿ek, widzimy coraz wiêksze ograniczanie zasady laissez faire, podczas gdy
sfera kontroli i ingerencji rz¹du zatacza coraz szersze krêgi6.

Europa lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku poczyni³a w tym kierunku kolejne istotne kroki, co mia³o przynieæ znaczne konsekwencje dla jej ¿ycia
spo³eczno-gospodarczego. W takich realiach wzrost zainteresowania kwesti¹ in¿ynierii spo³ecznej wydawa³ siê jak najbardziej zrozumia³y.
Hertz wiadom tego procesu zwróci³ uwagê na pewn¹ bardzo istotn¹ kwestiê.
Chodzi mianowicie o zupe³n¹ rozbie¿noæ postaw socjologa oraz jego dzia³alnoci naukowej i polityka z jego politycznymi interesami. W ka¿dej z nich istniej¹
elementy, które w razie wzajemnego spotkania prowadz¹ do zasadniczego konfliktu7.
Socjologa, mimo ¿e jest on jak ka¿dy inny cz³owiek elementem okrelonego
rodowiska spo³ecznego, które kszta³towa³o jego osobowoæ, obowi¹zuje postulat obiektywizmu i traktowanie zjawiska spo³ecznego jako przedmiotu. Dlatego
stosunek naukowca do faktów spo³ecznych musi mieæ charakter przedmiotowy,
pozwalaj¹cy na najdalej posuniêty obiektywizm. Hertz bardzo rygorystycznie
podchodzi³ do zasad zawartych w etosie naukowca. Pisa³, ¿e:
Uczony, który w swej pracy kieruje siê jak¹ inn¹ racj¹ ni¿ d¹¿enie do prawdy obiektywnej, sprzeniewierza siê zadaniu, jakie na³o¿y³ na niego fakt uczestniczenia w pracy naukowej8.

Pozycja socjologa powinna charakteryzowaæ siê dystansem, byciem na zewn¹trz wobec rzeczywistoci, któr¹ bada.
6
G. J. Goschen, Laissez faire and Government Interference [w:] J. Gray, Liberalizm, Kraków
1994, s. 42.
7
A. Hertz, Socjologia nieprzedawniona, Warszawa 1992, s. 325.
8
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Zupe³nie inaczej sprawa przedstawia siê w przypadku postawy polityka, dla
którego najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest praktyczna dzia³alnoæ i jej skutecznoæ. Moment poznawczy, który mo¿e byæ obecny w dzia³aniach politycznych, ustêpuje
miejsca celom praktycznym. Polityk nie mo¿e pozwoliæ sobie na dystans wobec
otaczaj¹cych go realiów ¿ycia spo³ecznego ze wzglêdu na mo¿liwoæ pora¿ki politycznej. Ca³¹ swoj¹ osob¹ musi on tkwiæ w rodowisku, które uwa¿a za swój
polityczny kapita³. Z t¹ cech¹ jego postawy wi¹¿e siê pewien bardzo istotny problem. Chodzi o sposób percepcji zjawisk spo³ecznych. Rzadko kiedy konkretny,
obiektywny fakt i jego wyobra¿enie przez jednostki czy grupy siê pokrywaj¹. Ta
sk³onnoæ do deformacji w naszym postrzeganiu jest jedn¹ z najwa¿niejszych p³aszczyzn, po której porusza siê polityk. Musi on, pos³uguj¹c siê okrelonymi rodkami ideologicznymi, umieæ wykorzystaæ owe liczne fikcje i stereotypy. Otaczaj¹ca
go rzeczywistoæ s³u¿y jako materia³ mo¿liwy do ukszta³towania zgodnie z celami politycznymi. Zupe³na rozbie¿noæ powy¿szych postaw implikuje charakter
wzajemnych stosunków socjologa i polityka. Liczne kontakty owocuj¹ najczêciej ¿¹daniem ze strony polityków okrelonych wiadczeñ od naukowców. Oczekuje siê w takich sytuacjach dostarczenia racjonalnych postaw dla konkretnych
strategii politycznych. Presti¿ nauki ma te¿ byæ najlepszym argumentem za s³usznoci¹ g³oszonych programów. Nieporozumienia zwi¹zane z rol¹ socjologii wynika³y tak¿e z pewnych przewiadczeñ na jej temat. Postrzegano j¹ jako naukê
wykrywaj¹c¹ bezwzglêdne prawa rz¹dz¹ce spo³eczeñstwami i jako tak¹ chciano
wykorzystaæ w celu planowania ¿ycia spo³ecznego. Taki stosunek do niej musia³
prowadziæ do konfliktu miêdzy obydwoma rodzajami dzia³alnoci.
W przypadku ich zetkniêcia nastêpowa³o najczêciej skrzy¿owanie siê dwóch
odmiennych rodzajów mylenia. Socjolog to realista, obiektywista, polityk natomiast to cz³owiek dzia³aj¹cy w sferze irracjonalnej, fikcyjnej, nie maj¹cy wiele
wspólnego z prawdziw¹ rzeczywistoci¹. Wykorzystuje w swej dzia³alnoci uczucia, emocje, ró¿nego rodzaju przedstawienia rzeczywistoci spo³ecznej dalekie od
naukowego ogl¹du wiata.
Konflikt wybucha najczêciej wtedy, gdy polityk dostrze¿e, ¿e ze strony socjologa nie mo¿e uzyskaæ pomocy dla swoich poczynañ. Nauka nie nagnie siê do
jego politycznych celów, a wrêcz przeciwnie  mo¿e okazaæ siê dla niego dekonspiruj¹ca. Gdy taki stan rzeczy zostanie uwiadomiony przez polityka, socjolog
uznany mo¿e zostaæ za element aspo³eczny. Postulat obiektywizmu socjologii
wp³ywa na fakt, ¿e na przyk³ad w ustrojach totalitarnych, monopartyjnych nauka
ta nie ma racji bytu.
Artyku³ Socjologia a polityka mo¿na potraktowaæ jako pierwsz¹ z prób analizy zjawisk wiata polityki z socjologicznego punktu widzenia, a jednoczenie
jako wstêp do najbardziej znanych pism Hertza z tej dziedziny, dotycz¹cych wnikliwych analiz systemów totalitarnych. Pisma te pozostaj¹ do tej pory jednymi
z najlepszych w polskiej socjologii polityki.
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G³ówne prace Hertza, powiêcone socjologii polityki, opublikowane zosta³y
w Przegl¹dzie Socjologicznym w latach 1936–1938.
Je¿eli uwzglêdni siê fakt, ¿e o pocz¹tkach socjologii polityki jako o subdyscyplinie, która zdoby³a swój status, mo¿na mówiæ w gruncie rzeczy od lat piêædziesi¹tych XX wieku, to z jeszcze wiêkszym szacunkiem nale¿y odnieæ siê do
wielu wnikliwych obserwacji i istotnych tez zawartych w jego artyku³ach. Dzia³alnoæ na polu socjologii zaczyna³ on w okresie wielkich przemian w Europie.
Uczestnicz¹c w nich, obserwowa³ te zmiany i nadchodz¹c¹ epokê.
I wojna wiatowa to jeden z takich okresów w historii ca³ego wiata, który
dokona³ ogromnych przeobra¿eñ w wielu pañstwach i narodach. Wraz z ni¹ odchodzi³ w przesz³oæ wiat doktryn liberalnych, gdzie prawo jednostki do wolnego wyboru traktowane by³o jako rzecz oczywista i jedna z najwy¿szych wartoci.
Na ich miejsce zaczê³y wchodziæ inne, aspiruj¹ce do roli tych, które potrafi¹ nadaæ
¿yciu spo³ecznemu i politycznemu okrelony kierunek. £ad spo³eczny nie mia³
ju¿ byæ wynikiem wolnej gry poszczególnych jednostek, ale mia³ wynikaæ z takiej
lub innej polityki spo³ecznej. Zaczyna³a siê era wielkich socjotechnik, które przybra³y charakter masowy.
Takie zmiany w ¿yciu spo³ecznym Europy musia³y rodziæ nowe, ca³kiem nieprzewidywalne zjawiska, które socjologowi zajmuj¹cemu siê problematyk¹ polityczn¹ dostarcza³y ogromu materia³u do szczegó³owej analizy.
Z publikacji Hertza mo¿na wywnioskowaæ, ¿e porusza³ siê w tym temacie
bardzo swobodnie i szczególn¹ wagê przyk³ada³ do potrzeby wyjanienia albo
chocia¿ nawietlenia nowych zjawisk. Jego kilka tez z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na uznaæ
za odkrywcze i takie, które nie zosta³y w du¿ym stopniu zweryfikowane przez
up³yw czasu i dynamizm ¿ycia spo³eczno-politycznego.
Tym, co wytyczy³o zakres jego zainteresowania na polu socjologii polityki,
by³o zjawisko monopartyjnoci w ¿yciu politycznym Europy pierwszej po³owy
XX wieku. Monopartia wydawa³a siê problemem nowym, do tej pory nieznanym.
W swym wymiarze zewnêtrznym prowadzi³a do tak radykalnych przeobra¿eñ rzeczywistoci spo³ecznej i politycznej, ¿e zosta³a uznana za zjawisko charakterystyczne tylko dla wieku XX. Jako przyk³ady pos³u¿y³y autorowi trzy najwiêksze
partie tego typu w Europie, mianowicie: Narodowa Partia Faszystowska we W³oszech, partia komunistyczna w Zwi¹zku Radzieckim i Niemiecka Partia Robotnicza. Szczególn¹ jednak uwagê powiêci³ on tej ostatniej jako najbardziej reprezentatywnej, w której cechy monopartii znalaz³y swój najpe³niejszy wyraz. Brak
w jego publikacjach analiz partii komunistycznej nale¿y t³umaczyæ najprawdopodobniej brakiem w ówczesnym czasie wystarczaj¹cej iloci obiektywnych informacji na ten temat.
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Pogl¹dy dotycz¹ce tego zjawiska przedstawi³ w artykule zatytu³owanym Militaryzacja stronnictwa politycznego, opublikowanym w roku 1936.
CECHY KONSTYTUTYWNE MONOPARTII

Wspó³czeni socjologowie system monopartyjny okrelaj¹ jako ten, który
polega na opanowaniu w³adzy pañstwa przez cz³onków jednej partii politycznej
i prawnym zastrze¿eniu panowania politycznego danej partii oraz na zakazie organizowania siê obywateli w inne ugrupowania polityczne”9.
Definicja ta przedstawia tylko jedn¹ z cech pozwalaj¹c¹ zakwalifikowaæ dane
stronnictwo jako monopartiê. Hertz zwróci³ w³anie uwagê na to, ¿e tym, co zwyk³o siê braæ pod uwagê przy charakterystyce ka¿dego ugrupowania, jest aspekt
zewnêtrzny. Ujawnia siê on przewa¿nie w momencie zdobycia przez nie w³adzy.
W przypadku monopartii wi¹¿e siê zwykle ze zmian¹ rozwi¹zañ prawno-ustrojowych, które d¹¿¹ do delegalizacji innych stronnictw politycznych stoj¹cych w opozycji. Rodzi siê jednak w takim przypadku pytanie, czy o monopartyjnoci konkretnej organizacji mo¿emy mówiæ dopiero w momencie, gdy dojdzie ona do w³adzy i zastosuje swoje rozwi¹zania polityczne, czy te¿ cechê tê dostrzec mo¿na
o wiele wczeniej. I tutaj autor artyku³u wskazuje na fakt, ¿e oprócz okrelonych
w³asnoci takiego ugrupowania, które s¹ dosyæ ³atwo dostrzegalne na zewn¹trz,
istniej¹ te¿ inne zawarte w jego ideologii i strukturze organizacyjnej. Dlatego monopartyjnoci nale¿y szukaæ przede wszystkim wewn¹trz organizacji, w cile okrelonych tendencjach, jakie w niej dzia³aj¹. Nie oznacza to, ¿e przy jej charakterystyce nale¿y zignorowaæ aspekty zewnêtrzne, jednak istot¹ rzeczy s¹ owe cechy
immanentne nadaj¹ce jej okrelony charakter.
Co takiego decyduje wiêc o tym, ¿e dana partia jest monoparti¹ lub ewoluuje
w jej kierunku? Jakie czynniki zadecydowa³y o fakcie, ¿e przy podobnych rozwi¹zaniach ustrojowych w jednych pañstwach powsta³y organizacje polityczne,
którym mo¿na przypisaæ cechê monopartyjnoci, w innych natomiast nie? Przecie¿ ustroje polityczne Europy Zachodniej po I wojnie wiatowej zak³ada³y wielopartyjnoæ jako w³aciwoæ ¿ycia politycznego. Demokracja stwarza³a pole do
powstawania licznych stronnictw, reprezentuj¹cych okrelone grupy spo³eczne.
Kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest, wed³ug autora, zjawisko masowoci stronnictw politycznych. Byty tego rodzaju posiadaj¹ zwart¹ strukturê organizacyjn¹, a za cel swojej dzia³alnoci obieraj¹ taki stan prawny w pañstwie,
który w jak najwiêkszym stopniu odpowiada³by ich za³o¿eniom ideologicznym.
Mog¹ one oczywicie normalnie funkcjonowaæ w systemie demokratycznym, jednak owe cele ró¿ni¹ je zdecydowanie od innych, nie maj¹cych tak totalistycznych
d¹¿eñ.
9
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Reprezentuj¹ one tzw. typ wiatopogl¹dowy10. Istot¹ jego jest to, ¿e dla osi¹gniêcia okrelonego zamierzenia stosuj¹ sobie tylko w³aciw¹ taktykê. Mianowicie
podstaw¹ egzystencji politycznej i jej rozwoju jest pozyskiwanie jak najwiêkszej
liczby cz³onków i zwolenników. Spowodowaæ to ma usuniêcie ze sceny innych
partii i doprowadzenie do stanu, kiedy bêd¹ one jedynymi organizacjami politycznymi, skupiaj¹cymi wokó³ siebie i swoich programów ca³e spo³eczeñstwo.
Partie te ustrój demokratyczny traktuj¹ jako pole walki, której fina³em ma
byæ ich ca³kowita dominacja. Taka taktyka sta³a w zupe³nej sprzecznoci wobec
dotychczasowych praktyk zachodnich demokracji. W wiêkszoci krajów partie,
które z racji swoich programów znajdowa³y siê wzglêdem siebie w opozycji, nie
zak³ada³y likwidacji systemu wielopartyjnego ani definitywnego wyeliminowania przeciwników politycznych. Wi¹za³o siê to z okrelonymi ich cechami, o których bêdzie mowa póniej.
Szczególnie mocno interesowa³y Hertza kwestie wewn¹trzorganizacyjne
monopartii. Jedn¹ z najwa¿niejszych by³o to, co nazwa³ on militaryzacj¹ stronnictwa politycznego. Ka¿da monopartia posiada strukturê, któr¹ mo¿na nazwaæ
militarn¹. To ona w³anie nadaje obraz i charakter ca³emu jej organizmowi.
Na proces militaryzacji maj¹ wp³yw dwa bardzo istotne czynniki. S¹ to bojowoæ i ubojowienie organizacji. Pierwszy mia³by obejmowaæ stan ducha
i okrelon¹ postawê psychiczn¹ wszystkich cz³onków, drugi odnosi siê do ich zdolnoci, zarówno moralnej jak i materialnej, do czynów bojowych11. Maj¹ one zasadnicze znaczenie w ukszta³towaniu siê pewnych specyficznych cech niespotykanych w innych ugrupowaniach. Wymieniaj¹c je, autor podkrela, ¿e s¹ to przypadki krañcowe i traktowane powinny byæ jako ujêcie czysto modelowe. W rzeczywistoci stopieñ zmilitaryzowania wielu grup mo¿e byæ bardzo ró¿ny z tego
wzglêdu, ¿e zale¿y od wielu uwarunkowañ, zarówno wewnêtrznych jak i zewnêtrznych.
1. Wszystkie monopartie posiadaj¹ jednostkowe kierownictwo w osobie wodza. On wytycza wszelkie dzia³ania i okrela ich cele. Istotn¹ cech¹ jego pozycji
jest brak odpowiedzialnoci przed którymkolwiek z organów partii.
2. Wódz powo³uje grupê ludzi sobie tylko podporz¹dkowan¹, która rozpracowuje w szczegó³ach strategiê ca³ego stronnictwa.
3. Poza wy¿ej wymienion¹ grup¹ osób istnieje ¿elazna hierarchia w³adz, na
któr¹ wódz deleguje uprawnienia rozkazodawcze.
4. Poszczególni cz³onkowie powi¹zani s¹ w jednostki taktyczne odpowiadaj¹ce takim komórkom w regularnej armii.
5. Wewnêtrzna struktura wp³ywa na zachowanie cis³ej dyscypliny partyjnej,
która oddzia³uje tak¿e na ¿ycie osobiste cz³onków partii. Powoduje to wch³oniê10
11
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cie przez organizacjê jej uczestnika w ca³oci, nie pozostawiaj¹c mu ¿adnego marginesu swobody.
6. Ka¿da monopartia stara siê jak najdobitniej zaznaczyæ swoj¹ odrêbnoæ.
Przejawia siê to w sposobie zachowania, ubioru, gestykulacji jej cz³onków.
7. Do momentu zdobycia w³adzy stronnictwo jest grup¹ inkluzywn¹. Jednak
po osi¹gniêciu zamierzonego celu politycznego inkluzywnoæ przeradza siê w silnie strze¿on¹ ekskluzywnoæ.
8. Organizacja powo³uje grupy paramilitarne o strukturze odzwierciedlaj¹cej
struktury jednostek militarnych12.
Byty polityczne, w wiêkszym lub mniejszym stopniu spe³niaj¹ce te kryteria,
z ca³¹ pewnoci¹ s¹ zjawiskiem, które w takiej postaci pojawi³y siê dopiero w XX
wieku. Jednak czy mo¿liwe jest, aby mog³y one powstaæ nagle, nie przechodz¹c
d³u¿szego procesu rozwoju? Poza tym jak mog³y rozwin¹æ siê w rzeczywistoci
politycznej, wydawa³oby siê nie mog¹cej determinowaæ tego rodzaju faktów?
RÓD£A MONOPARTII

Hertz stawia tezê, ¿e system demokratyczny, je¿eli chce pozostaæ takim, w ¿aden sposób nie mo¿e wyeliminowaæ z ¿ycia politycznego organizacji o charakterze totalitarnym, i co wiêcej  jest dla nich zupe³nie niez³ym polem do rozwoju.
To w³anie demokracja umo¿liwi³a na przyk³ad Niemieckiej Partii Robotniczej
rozwój i zdobycie w³adzy.
Co do genezy tego typu ugrupowañ, to twierdzi, ¿e siêga ona swymi korzeniami XIX wieku. Pocz¹tkiem dla nich by³y panuj¹ce wtedy realia ¿ycia spo³eczno-politycznego. W zwi¹zku z rozwojem zwi¹zków zawodowych i ruchów socjalistycznych stworzony zosta³ grunt do rozwoju masowych stronnictw politycznych, których struktury zawiera³y elementy militarne. I to w³anie one, przechodz¹c przez kolejne stadia rozwoju, umo¿liwi³y po I wojnie wiatowej powstanie
poszczególnych monopartii.
Ka¿da partia powstaje przy jednoczesnym za³o¿eniu jasno okrelonego celu,
mianowicie d¹¿y do zdobycia w³adzy. W systemie demokracji parlamentarnej mo¿e
siê to odbyæ tylko na drodze pozyskania jak najwiêkszej liczby zwolenników.
Mo¿liwe jest to tylko poprzez odebranie ich innym ugrupowaniom. Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e tym, co charakteryzuje demokracjê, jest stan ci¹g³ej walki politycznej. Jej intensywnoæ ulega regularnym wahaniom, ronie wraz z kampani¹
do cia³ reprezentacyjnych, maleje natomiast w okresie miêdzy wyborami. Jednak
nigdy nie mo¿na powiedzieæ, aby wysi³ki propagandowe usta³y ca³kowicie. W takich realiach stronnictwo masowe, tocz¹ce ci¹g³¹ walkê z innymi ugrupowaniami, musi wykszta³ciæ okrelon¹ organizacjê wewnêtrzn¹.
12
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W jej charakterystyce przydatne okaza³y siê Hertzowi spostrze¿enia Roberta
Michelsa o oligarchicznych tendencjach w organizacjach politycznych. On sam zajmowa³ siê szczegó³owo partiami robotniczymi i na ich przyk³adzie wskaza³ na pewien paradoks ujawniaj¹cy siê w dzia³alnoci partii o charakterze demokratycznym.
Wykaza³ ca³kowit¹ rozbie¿noæ pomiêdzy sfer¹ ich teoretycznych za³o¿eñ
a polityczn¹ praktyk¹. Chodzi o to, ¿e wszystkie ugrupowania robotnicze w XIX
wieku wysuwa³y w swojej walce jako jeden z naczelnych postulatów wiêksz¹ demokratyzacjê ¿ycia politycznego. Co wiêcej, stara³y siê swoj¹ strukturê oprzeæ
w jak najwiêkszym stopniu na takiej podstawie. Rzeczywistoæ pokaza³a jednak,
¿e zarówno na zewn¹trz, jak i w stosunku do w³asnych instytucji za³o¿enia te nie
by³y przez nie realizowane. Nieustaj¹ca walka wymaga³a wy³onienia z szerokiej
rzeszy cz³onków w¹skiej podgrupy, która stanowiæ mia³a jej elitê polityczn¹. Michels napisa³: Organizacja jest matk¹ panowania wybranych nad wyborcami,
upowa¿nionych nad upowa¿niaj¹cymi, delegowanych nad deleguj¹cymi13. Sam¹
demokracjê uwa¿a³ nawet za ustrój, któremu dane jest inherentne zami³owanie
do autorytarnego rozwi¹zywania wa¿nych problemów14.
Tendencje oligarchiczne w stronnictwach socjalistycznych mo¿na zaobserwowaæ, zwracaj¹c uwagê na rolê, jak¹ odgrywa³a w nich kwestia dyscypliny.
Mo¿liwa by³a ona do utrzymania dziêki podporz¹dkowaniu wiêkszoci rozkazom
mniejszoci. Michels przytoczy³ tutaj uwagê Vilfredo Pareto na temat socjalizmu.
Traktowa³ on go jako bardzo dobry sposób na wytworzenie potrzebnej i silnej
elity politycznej. D³ugotrwa³a konspiracja mog³aby spowodowaæ ukszta³towanie
siê w przywódcach socjalistycznych takich cech, jakie powinna posiadaæ klasa
kierownicza ka¿dego pañstwa.
Kolejnym problemem, zwi¹zanym z pocz¹tkami organizacji o charakterze
monopartyjnym, jest kwestia traktowania ich jako wartoci instrumentalnej b¹d
autotelicznej.
Ze zjawiskiem jaskrawego oddzielania siê kierownictwa od mas, wed³ug
Hertza, nie mamy do czynienia do momentu, gdy partia dla jednych i drugich jest
wartoci¹ instrumentaln¹, s³u¿¹c¹ do przeforsowania swoich postulatów. K³opoty
zaczynaj¹ siê wówczas, gdy staje siê ona dla jednej ze stron wartoci¹ sam¹ w sobie. Dochodzi wtedy do wyodrêbnienia siê interesów obydwu grup. W takich sytuacjach na linii w³adzacz³onkowie zaczynaj¹ powstawaæ coraz czêstsze konflikty. Prowadzi to z regu³y, do uformowania siê na ni¿szych szczeblach struktury
partyjnej nowej elity, która z czasem zast¹pi star¹, na czele ca³ej organizacji i ca³y
proces ulegnie powtórzeniu.
13
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MONOPARTIA NA TLE KLASYCZNYCH STRONNICTW
DEMOKRATYCZNYCH

Atmosfera walki i ci¹g³e zagro¿enie z zewn¹trz wp³ywa na rozbudowanie
aparatu biurokratycznego, który zapewniæ ma lepsz¹ kontrolê, a przez ni¹ wysoki
stopieñ spoistoci wszystkich uczestników.
Integracja nie jest tylko, wed³ug Hertza, wynikiem nacisków zewnêtrznych,
p³yn¹cych ze strony administracji partyjnej. Jest tak¿e naturalnym procesem zachodz¹cym w sytuacji ostrych konfliktów politycznych. Prowadzi to bardzo czêsto do idealizowania organizacji. Jest to szczególnie charakterystyczne dla stronnictw robotniczych, gdzie czynnik solidarnoci wewnêtrznej odgrywa³ i odgrywa
naczeln¹ rolê.
Dochodzi do traktowania jej jako wartoci samej w sobie. Trudne staje siê
wtedy przeprowadzanie jakichkolwiek zmian w zasadach funkcjonowania ugrupowania z tego wzglêdu, ¿e traktowane jest to jako próba jego os³abienia. Hertz,
przedstawiaj¹c przyk³ad niemieckiej socjalnej demokracji, pisze: Przywi¹zanie
robotników do form organizacyjnych przerodzi³o siê tu w postawê tradycjonalistyczn¹, w wyrany konserwatyzm, w niechêæ do wszelkich innowacji15.
Stwarza³o to dla tego typu partii niebezpieczn¹ sytuacjê. Bardzo dynamiczna
rzeczywistoæ polityczna wymaga³a czêsto licznych korekt w strategiach dzia³ania, jednak opór mas stawa³ im niejednokrotnie na przeszkodzie.
Taki stan rzeczy owocuje tak¿e wytworzeniem siê specyficznego etosu. Organizacje wiatopogl¹dowe w szczególny sposób podchodz¹ do norm moralnych
i obyczajowych w ich obrêbie wytworzonych. S¹ one traktowane jako bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹ce, nadaj¹ce grupie to¿samoæ i odró¿niaj¹ce j¹ od innych ugrupowañ.
Wszystkie te czynniki wp³ywaj¹ na fakt, ¿e stopieñ integracji stronnictw masowych jest zdecydowanie najwy¿szy.
Porównaniem klasycznych partii demokratycznych z ugrupowaniami masowymi zaj¹³ siê niemiecki badacz Sigmund Neuman, na którego pracê Die deutschen Parteien powo³a³ siê Hertz16. Twierdzi³ on, ¿e stronnictwa reprezentacyjne
powoli ustêpowa³y miejsca stronnictwom integracyjnym. Te pierwsze wywodzi³y
siê z tradycji politycznej zachodnioeuropejskich parlamentaryzmów. Ich istota le¿a³a w reprezentacji okrelonej grupy spo³ecznej czy klasy na forum parlamentu.
Swoj¹ dzia³alnoæ ogranicza³y one do aktu wyborczego i tylko wtedy aktywizowa³y wysi³ki wszystkich cz³onków. Gdy napiêcie przedwyborcze opada³o i zaczyna³a siê nowa kadencja, ca³a akcja propagandowa skierowana na zewn¹trz zamiera³a. Uczestnicy takiego stronnictwa, oprócz dzia³añ, do których obligowa³
ich statut, nie byli do niczego zobowi¹zani. Zakres wymagañ stawianych im by³
bardzo w¹ski, tak ¿e ka¿dy z nich poza organizacj¹ by³ osob¹ w pe³ni prywatn¹.
15
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Inaczej wygl¹da sytuacja w przypadku stronnictw o charakterze integracyjnym. By³y one dok³adnym zaprzeczeniem tych pierwszych. Ich aktywnoæ nie
zmienia³a siê w zale¿noci od kalendarza politycznego. Prowadzona by³a ci¹g³a
akcja agitacyjna i werbunkowa, maj¹ca zapewniæ im jak najwiêksz¹ liczbê cz³onków. Bardzo czêsto g³ównym instrumentem walki politycznej stawa³y siê tu akcje
terrorystyczne. Taka strategia dzia³ania prowadzi do koniecznoci utrzymania ca³ej grupy w ci¹g³ej gotowoci. Aby by³o to mo¿liwe, potrzebne by³o rozci¹gniêcie
kontroli nad ka¿dym uczestnikiem, równie¿ nad jego ¿yciem osobistym.
Szczególnie charakterystyczny wydaje siê typ stosunków miêdzyludzkich
wewn¹trz grupy. Wystêpuje tu daleko posuniêta ich formalizacja. S¹ one wyznaczane przez hierarchiczn¹ strukturê i zyskuj¹ postaæ instrumentalnych odniesieñ.
Jest to nieuniknione w przypadku, gdy w bezwzglêdny sposób egzekwowana jest zasada podleg³oci i zwierzchnictwa. Ka¿dy z uczestników przeznaczony
jest do wype³niania okrelonej funkcji, któr¹ wyznacza mu jego zwierzchnik wed³ug w³asnego uznania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e stopieñ sformalizowania wzajemnych odniesieñ cz³onków jest wprost proporcjonalny do stopnia integracji ca³ej
grupy.
Ostatni¹ rzecz¹ drastycznie odró¿niaj¹c¹ stronnictwa militarne od klasycznych partii demokratycznych by³o istnienie w strukturach tych pierwszych specjalnych jednostek paramilitarnych, ciesz¹cych siê du¿ym presti¿em jako grupy
o du¿ym stopniu ekskluzywnoci.
SPECYFIKA ELITY POLITYCZNEJ STRONNICTWA MILITARNEGO
RODZAJE W£ADZY POLITYCZNEJ

Hertz, analizuj¹c elitê stronnictw militarnych, opar³ siê na typologii w³adzy,
jak¹ przeprowadzi³ Max Weber. Kryterium dla niej to charakter i ród³a legitymizacji. Wed³ug niego mo¿na mówiæ o trzech rodzajach w³adzy.
Pierwsza to w³adza racjonalna, której cech¹ jest wiara w legalnoæ wydawanych zarz¹dzeñ i prawa do przewodzenia osób, powo³anych przez nie do pe³nienia w³adzy. Oparta ona jest zawsze na obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym.
Drug¹ jest w³adza tradycjonalna. U jej podstaw le¿y przekonanie o powadze
obowi¹zuj¹cych tradycji oraz osób z nich czerpi¹cych swoj¹ pozycjê. Ca³y jej
autorytet pochodzi z faktu jej d³ugiego trwania.
Ostatnim typem jest w³adza charyzmatyczna. Jej legitymacj¹ s¹ nadprzyrodzone w³aciwoci okrelonych jednostek17.
Charyzma nie jest tu nadawana wed³ug z góry za³o¿onych kryteriów. Jej nosicielem mo¿e byæ ka¿dy, kto tylko posiada nadnaturalne przymioty. Kto taki
17
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ca³¹ si³ê czerpie ze swojego pos³annictwa, na jego podstawie buduje swoj¹ pozycjê w grupie oraz ¿¹da bezwzglêdnego pos³uszeñstwa. Sukces takiego przywódcy
uzale¿niony jest ca³kowicie od potencjalnych zwolenników, jednak gdy ju¿ tacy
siê znajd¹, zobowi¹zani s¹ do bezwarunkowego uznania jego pozycji.
Z powodu tych cech w³adza charyzmatyczna stoi w ca³kowitej sprzecznoci
zarówno ze strukturami biurokratycznymi, opartymi na prawie, jak i patriarchalnymi, czerpi¹cymi sw¹ si³ê z tradycji. Obce jej s¹ jakiekolwiek abstrakcyjne uzasadnienia prawa. Jest ona zawsze rewolucyjna, przeciwstawiaj¹ca siê zastanym
normom i prawom. Na przyk³ad te ostatnie nie s¹ w ogóle brane pod uwagê przy
rozstrzyganiu sporów w stronnictwie. Werdykt w takich sprawach uzasadniany
jest zawsze m¹droci¹ wodza.
Taki obraz zjawiska mo¿liwy jest do zaobserwowania tylko w pocz¹tkowej
fazie, gdy ugrupowanie polityczne rozwija siê i zdobywa sobie coraz mocniejsz¹
pozycjê. W kolejnych etapach jego politycznej egzystencji zaczyna zaznaczaæ siê
tendencja do coraz dalej posuwaj¹cej siê instytucjonalizacji charyzmy. Prowadzi
to do ukszta³towania siê stanu rzeczy ca³kowicie sprzecznego z pierwotn¹ jego
form¹.
Zjawisko instytucjonalizacji tego typu w³adzy determinuje fakt jej utrwalania siê. Ma to swoje ród³o w cile zdefiniowanych interesach szerszej elity politycznej. Ka¿dy z jej cz³onków w naturalny sposób d¹¿y do zapewnienia sobie stabilnoci, zarówno materialnej jak i ideowej. Dlatego zawsze podejmowane bêd¹
dzia³ania maj¹ce na celu przekszta³cenie stanu nadprzyrodzonoci wodza w trwa³¹
jego w³asnoæ.
Istotnym procesem jest tak¿e powolne nadawanie charyzmy samemu jego
stanowisku. Mniejszy nacisk k³adzie siê wtedy na cechy indywidualne takiej osoby, natomiast obdarza siê nimi jej pozycjê. Ma to bardzo du¿e znaczenie w przypadku kryzysów politycznych zwi¹zanych ze mierci¹ w³adcy. Bez instytucjonalizacji jego roli byt ca³ej elity w takiej sytuacji by³by powa¿nie zagro¿ony.
Oprócz tego typu zabiegów otoczenie przywódcy d¹¿y do rozci¹gniêcia
procesu instytucjonalizacji jego charyzmy na siebie. Jak pisze Hertz, powstaje
wtedy sta³a instytucja, charakteryzuj¹ca siê trwa³¹ ureglamentowan¹ organizacj¹
i statecznym systemem wiadczeñ. Proces ten prowadzi do radykalnej zmiany
stosunku do otaczaj¹cej rzeczywistoci. Tak jak na pocz¹tku dla w³adcy i jego
zwolenników sprawy na przyk³ad natury finansowo-gospodarczej by³y ca³kowicie obce, tak po utrwaleniu siê ich pozycji przywi¹zywali do nich coraz wiêksz¹
uwagê.
Tak samo sprawa wygl¹da w przypadku struktur biurokratycznych. Owa stabilizacja powoduje powolne ich rozbudowywanie, co prowadzi w efekcie do przekszta³cenia siê stronnictwa w instytucjê typu biurokratycznego, czyli takiego przeciwko jakiemu by³a pocz¹tkowo wymierzona.
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POZYCJA PRZYWÓDCY W STRONNICTWIE MILITARNYM

Hertz zwraca uwagê na to, ¿e o pos³annictwie osoby przewodz¹cej stronnictwu decyduj¹ dwa czynniki, mianowicie przewiadczenie jej samej oraz stosunek
do niej ca³ego otoczenia18. Istotn¹ cech¹ w obu przypadkach jest wiadome i celowe tworzenie legendy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zachodzi tu sprzê¿enie zwrotne miêdzy budowaniem obrazu wodza tak przez niego samego, jak i przez grono wyznawców. Z ca³¹ pewnoci¹ jego pogl¹dy i zachowanie maj¹ wp³yw na tych ostatnich, ale i on sam przejmuje wiele z legendy tworzonej w ich rodowisku. Ciekawa wydaje siê kwestia stosunku samego przywódcy do funkcji swojego stronnictwa i do tych, którzy mu podlegaj¹. Pos³annictwo traktowane jest przez tak¹ osobê czysto indywidualistycznie. W swej wiadomoci nie ³¹czy ona charyzmy, jak¹
jest obdarzona, z jak¹kolwiek drug¹ osob¹ czy grup¹ osób. Charyzma jest wynikiem predestynacji jedynie samego wodza. Masy nie maj¹ ¿adnego znaczenia.
Z tego stanu rzeczy wynika stosunek do podw³adnych. S¹ oni traktowani
zawsze przedmiotowo, jako narzêdzie w rêku ich zwierzchnika. Konsekwencj¹
tego jest bezwarunkowe pos³uszeñstwo, które nie jest trudne do osi¹gniêcia, poniewa¿ sk³ad najbli¿szego otoczenia ustalany jest przez samego przywódcê. Dba
on o to, aby byli to ludzie szczególnie wiadomi misji, jak¹ ma do spe³nienia.
Poziom tej wiadomoci wp³ywaæ mo¿e na stopieñ partycypacji tej grupy w jego
charyzmie. Najlepiej o tym wiadczy fakt, ¿e rdzeñ elity stanowi¹ bardzo czêsto
ludzie o widocznych atrybutach charyzmatycznych. Nigdy jednak charyzma dru¿yny nie mo¿e byæ wiêksza od charyzmy przywódcy.
Tak silna pozycja wodza wynika tak¿e st¹d, ¿e stronnictwo militarne jest stronnictwem walki. Jej realia powoduj¹ przewagê momentów charyzmatycznych nad
instytucjonalnymi. Charyzmie obce s¹ trwa³e regu³y postêpowania i statecznoæ,
charakteryzuj¹ca struktury biurokratyczne. Normalne stosunki miêdzy przywódc¹
a aparatem urzêdniczym mo¿liwe s¹ tylko do momentu, gdy zaistnieje miêdzy
nimi konflikt. Ka¿dy charyzmatyk w takiej sytuacji odrzuci regu³y funkcjonowania instytucji, poczuje siê wywy¿szony nad ni¹. Bêdzie postêpowa³ jak prawdziwy rewolucjonista. Wszystkie biurokratyczne regu³y, które krzy¿uj¹ siê z jego
pos³annictwem, zostan¹ zreformowane.
Hertz pisze, ¿e charyzmatyk jest intuicjonist¹, irracjonalist¹, antyintelektualist¹19. Jego przes³anie nie jest skierowane do zamkniêtego grona specjalistów,
które z regu³y odnosi siê do tego rodzaju faktów z g³êbokim sceptycyzmem, lecz
przeznaczone jest dla szerokich mas. Dlatego w³anie z regu³y wród nich znajduje ¿yczliwy oddwiêk. Brak dystansu, dominuj¹ca rola emocji pozwala szerokim
zbiorowociom przyjmowaæ tego rodzaju pogl¹dy, nie s¹ one bowiem zobowi¹zane do przestrzegania logicznych regu³.
18
19

Tam¿e, s. 71.
Tam¿e, s. 117.
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CECHY ELITY POLITYCZNEJ STRONNICTWA MILITARNEGO

Mimo tak silnej pozycji osoby przywódcy w stronnictwach militarnych nieuniknione by³o wytworzenie siê grupy osób szczególnie uprzywilejowanych
w strukturach w³adzy. Specyfika elity omawianych partii zosta³a poddana przez
Hertza analizie w artykule Dru¿yna wodza.
Omawiaj¹c dok³adnie ten problem, zwróci³ uwagê na wiele bardzo interesuj¹cych aspektów dotycz¹cych procesu kszta³towania siê najbli¿szego otoczenia przywódcy stronnictwa militarnego. N¹jwa¿niejszymi z nich s¹: pochodzenie spo³eczne cz³onków elity, ich osobowoæ oraz wzajemne relacje dru¿yny
i samego wodza.
Tym, na co autor zwraca szczególn¹ uwagê przy omawianiu pochodzenia
spo³ecznego cz³onków elity, jest fakt, ¿e przy ka¿dorazowej analizie sk³adu dru¿yny wodza daje siê zaobserwowaæ du¿y udzia³ ludzi, których sytuacjê spo³eczn¹
mo¿na nazwaæ nieustabilizowan¹. S¹ to jednostki, które przed dzia³alnoci¹ partyjn¹ zape³nia³y margines ¿ycia spo³ecznego i nie dawa³y siê jasno zakwalifikowaæ do ¿adnej z wyró¿niaj¹cych siê grup spo³ecznych.
Byli to ludzie, którzy ulegli procesowi deklasacji, okupuj¹cy obrze¿a ¿ycia
spo³ecznego i t³umi¹cy niezadowolenie z sytuacji, w jakiej siê znaleli. W pierwszej po³owie XX wieku przyczyn¹ tego zjawiska by³a oczywicie I wojna wiatowa.
Ogólna deklasacja musia³a poci¹gn¹æ za sob¹ zmianê sytuacji materialnej,
która, potêgowa³a tylko stan frustracji. Jednostka, która znalaz³a siê w takiej sytuacji, utraci³a swój kr¹g spo³eczny, zapewniaj¹cy jej okrelone wiadczenia i zainteresowanie20. W ca³ym tym procesie najwa¿niejsze jest osobiste odczucie swojej deklasacji, ono dopiero wzbudza w cz³owieku uczucie dyskomfortu w stosunku do swojej pozycji.
I wojna wiatowa stworzy³a zupe³nie now¹ rzeczywistoæ, oddzia³uj¹c¹ na
wszystkie sfery ¿ycia ówczesnych spo³eczeñstw. Ludzie zostali oderwani od swoich rodzin i od zajêæ zawodowych. Realia powojenne nie zwróci³y im tych utraconych wartoci. Zostali wyrzuceni ze swoich dotychczasowych form egzystencji.
Jeszcze wiêksze niezadowolenie wyra¿ali przedstawiciele struktur militarnych.
Koniec wojny pozbawi³ ich podstawy bytowania. Jasno okrelone regu³y funkcjonowania zapewnia³y im poczucie bezpieczeñstwa. Teraz, mówi¹c trochê przewrotnie, zostali obdarowani wolnoci¹. Wszystkie te czynniki spowodowa³y, ¿e du¿e
rzesze ludzi zaczê³y zwracaæ siê ku strukturom, które wydawa³y siê zapewniaæ im
to utracone bezpieczeñstwo i stabilnoæ. Mo¿na by przytoczyæ tu s³owa Ericha
Fromma, który zachowanie takie nazywa tendencj¹ do rezygnacji z niezale¿noci swego indywidualnego »ja« i wtopienie siê w kogo albo co znajduj¹cego siê
20
Znaczenie krêgów spo³ecznych dla jednostek analizuje F. Znaniecki w: Ludzie teraniejsi,
Warszawa 1974, s. 110111.

Stanis³aw Kosiñski, Marcin Panek

66

na zewn¹trz, aby na tej drodze uzyskaæ si³ê, której brak odczuwa siê samemu, [ ]
idzie o szukanie nowych »wtórnych wiêzów« jako zastêpstwa utraconej wiêzi pierwotnej21.
Owe wtórne wiêzy odnajdywane by³y przez wielu w grupach, które Hertz
nazywa „bohemami politycznymi”22. Nale¿eli do nich ludzie, którzy w stosunku
do istniej¹cych realiów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego znajdowali siê w opozycji. Odcinali siê od wiêkszoci istniej¹cych w ich otoczeniu grup spo³ecznych,
idealizuj¹c tym samym swoj¹. Dystans ten, na co zwraca uwagê autor, nie pozwala³ im na bardziej racjonaln¹ postawê wobec rzeczywistoci spo³ecznej.
Kwestia dotycz¹ca pochodzenia spo³ecznego potencjalnych cz³onków elity
politycznej zosta³a przez Hertza ujêta w kategoriach typów biograficznych Floriana Znanieckiego. Stwierdzi³ on, ¿e ludzie zabawy czêciej ni¿ ludzie dobrze
wychowani i ludzie pracy anga¿uj¹ siê w dzia³alnoæ polityczn¹ i uczestnictwo w stronnictwach militarnych. Czlowiek zabawy, wed³ug Znanieckiego, to taki
osobnik, „u którego w ¿yciu dojrza³ym panuj¹ d¹¿noci osobotwórcze, rozwiniête
pod wp³ywem krêgu rówieników, w którym siê bawi³, w ci¹gu dzieciñstwa i m³odoci23. S¹ to ludzie, którzy czêsto za cel swojego zachowania i w ogóle ¿ycia
stawiaj¹ chêæ zaszokowania innych. Widaæ to szczególnie mocno w trzech sferach ¿ycia spo³ecznego, w ¿yciu towarzyskim, polityce i wojnie. Znaniecki wyró¿nia trzy typy ludzi zabawy: ludzi zabawy towarzyskiej, gry politycznej i bojowców. Hertz twierdzi, ¿e cz³onkowie wszelkiego rodzaju bohem politycznych
posiadaj¹ w przewadze cechy ludzi gry politycznej i bojowców. Odegrali oni zasadnicz¹ rolê w tworzeniu siê elit politycznych stronnictw militarnych.
Typ ludzi zabawy determinuje jeszcze jedn¹ cechê, mianowicie wszystkie
krêgi zabawowe szczególny nacisk k³ad¹ na funkcjê spo³eczn¹ uczestnika. Znaniecki pisze, ¿e osobnik w krêgu zabawy nie ma wiêc trwa³ych zadañ rzeczowych, jego zadania zmieniaj¹ siê w zale¿noci od zainteresowañ krêgu […]. Istotnym jest natomiast, aby cokolwiek czyni, czyni³ przystosowuj¹c siê do innych24.
Uczestnik zabawy oceniany jest wiêc przede wszystkim na podstawie jego
stosunku do samego faktu zabawy. To, jak¹ ocenê wystawi mu grupa, uzale¿nione
jest od jego aktywnoci. Ta zasada najpe³niejszy wyraz, wed³ug Hertza, znajduje
w przypadku uczestnictwa w strukturach militarnych.
Koncentrowanie siê na funkcji spo³ecznej prowadzi do braku zaufania
wzglêdem dzia³añ teoretycznych, a szczególnie wysoko ocenia bezporednie zaanga¿owanie uczestnika w jego aktywnoæ spo³eczn¹. Organizacja, która wyznacza pole aktywnoci jednostki, jest w przypadku ludzi zabawy oceniana wyj¹tkowo wysoko. Zachodzi nawet jej autonomizacja od zewnêtrznego otoczenia, poE. Fromm, Ucieczka od wolnoci, Warszawa 1978, s. 142.
A. Hertz, Szkice o totalitaryzmie, Warszawa 1994, s. 201.
23
Cyt. F. Znaniecki, Ludzie teraniejsi, s. 259.
24
Tam¿e, s. 265.
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niewa¿ to ona tylko pozwala zaspokoiæ w pe³ni naturalne potrzeby jej cz³onków.
Wyj¹tkowe traktowanie organizacji wzbudzaæ mo¿e potrzebê przeniesienia stosunków spo³ecznych panuj¹cych w jej obrêbie na ca³oæ ¿ycia spo³ecznego.
Ostatni¹ kwesti¹ jest szczególny typ stosunków, jakie maj¹ miejsce miêdzy
uczestnikami dru¿yny wodza a nim samym. Ich podstaw¹ jest uznanie przywódcy za osobowoæ szczególnie wybitn¹. Coraz mocniejsze utwierdzanie siê
w tym przekonaniu powoduje ukszta³towanie siê postawy uwielbienia wodza.
Ka¿dy z cz³onków najbli¿szego otoczenia wodza, uczestnicz¹c w jego wielkoci, rekompensuje sobie swoje niepowodzenia. W ich przekonaniu, to tylko jego
osoba mo¿e odmieniæ sytuacjê, w jakiej siê znaleli. Wp³ywa to na poczucie zespolenia z jego osob¹. Jest ono tak wielkie, ¿e pozwala ignorowaæ wszelkie normy uznane przez rodowisko zewnêtrzne. Uczestników elity mog¹ krêpowaæ tylko dyrektywy samego wodza.
Mimo cis³ej hierarchii i nadrzêdnoci stanowiska wodza mo¿na mówiæ o pewnym jego uzale¿nieniu od najbli¿szego otoczenia. Stworzenie zamkniêtego krêgu
osób najbardziej zaufanych powoduje uczucie komfortu psychicznego i zrozumienia z ich strony. Udzia³ tej grupy w kszta³towaniu jego charyzmy owocuje g³êbok¹ wdziêcznoci¹. Zapewnia mu ona wielkoæ i powagê poprzez ci¹g³¹ izolacjê
od szerszych krêgów partyjnych.
Mówi¹c o uzale¿nieniu, ma siê na uwadze oczywicie sytuacjê obiektywn¹,
nigdy bowiem ten fakt nie zostanie potwierdzony przez osobê przywódcy z tego
choæby wzglêdu, ¿e w jego subiektywnym odczuciu uzale¿nieni s¹ jedynie jego
podw³adni.
Chc¹c na koniec wskazaæ najwa¿niejszy czynnik wp³ywaj¹cy na wykreowanie pozycji wodza i elity politycznej w stronnictwie militarnym (monopartii), trzeba
podkreliæ za Hertzem rolê ich charyzmatycznej legitymizacji. S¹ oni zmuszeni
do ci¹g³ego jej potwierdzania, w innym przypadku nast¹pi szybka dekompozycja
ca³ej grupy, która mo¿e wp³yn¹æ na ponown¹ deklasacjê jej cz³onków.
Ca³e pisarstwo Hertza powiêcone socjologii polityki s³u¿y³o zrozumieniu
podstawowych mechanizmów le¿¹cych u podstaw kszta³towania siê nieznanych
do tej pory zjawisk i bytów politycznych. Jednak tym, co wydaje siê w jego
koncepcjach najbardziej wartociowe, jest próba zdemaskowania pewnych mitów. Jednym z najistotniejszych, utrzymuj¹cym siê do dzisiejszych czasów, jest
przewiadczenie o tym, ¿e porz¹dek demokratyczny w zadowalaj¹cy sposób
chroni spo³eczeñstwa przed pojawieniem siê w ich ³onie tendencji totalitarnych.
Polski uczony wykaza³ w sposób wystarczaj¹cy, ¿e demokracja nie tylko nie
chroni przed tego typu zjawiskami, ale niesie w sobie niebezpieczeñstwo wykreowania ugrupowañ politycznych, nie maj¹cych nic wspólnego z jej zasadami. Refleksja ta w sytuacji ci¹g³ego nawo³ywania do jak najdalej posuniêtej demokratyzacji ¿ycia spo³eczno-politycznego wydaje siê szczególnie wa¿na na
prze³omie dwóch tysi¹cleci.
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SUMMARY

The paper shows Aleksander Hertz, a professional philosopher with a socialist outlook, as the founder of sociology of politics in Poland. Concerned with the social reality, his
personality as a researcher is a result of his fascination with the innovative theories of elite
circulation by Vilfredo Pareto and of power by Max Weber. These theories and the rise of
academic sociology became the theoretical and institutional basis of his sociology of politics.
After explaining these introductory questions, the authors point out two theses of this
subdiscipline, whose relations with politics are likely to produce conflicts. While trying to
achieve objectivity, remarks Hertz, the researcher encounters resistance of the politicians
involved attitude. The roles of a researcher and a politician are difficult to reconcile, which
Hertz knew from experience.
Thesis one is the mono-party nature of the twentieth-century political life. This life is
absolutely dominated by a mono-party that has specific constitutive features and appropriate origins. The authors analyse them, following Hertz, against the background of classic
democratic parties. Thesis two, which is to some extent a continuation of certain specific
problems of the mono-party phenomenon, concerns the political elite of the military party.
Hertz refers here to the theory of power as a phenomenon involving institutionalisation and
bureaucratisation. These problems were dealt with at great length by Max Weber.
In Polish sociology, A. Hertz initiated the analysis of political phenomena. He paid
special attention to the theories of parties and power, the types of political leaders and their
origins. These are not the only but major problems that make up the object of research of
sociology of politics and sociology of power. Their chief founder in Poland was Aleksander Hertz, a Warsaw resident by birth, who lived in New York from 1940, where, apart from
his scholarly and journalistic work, he ran a second-hand bookshop.

