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Każda klasa rządząca zmierza do uzasadnienia swej władzy, 
opierając ją na pewnej uniwersalnej zasadzie moralnej. 

Gaetano Mosca 
 

Polityka, będąc zasadniczo domeną relatywizmu1, nie rozpieszcza obfitością 
ponadczasowych prawd. Teoretycy polityki – szczególnie złaknieni danych 
stałych, dających się porządkować i łatwo przekazywać – są z tego powodu 
szczególnie niepocieszeni. Wielu z nich (w przeszłości, ale i obecnie) postano-
wiło za cenę gwałtu na rzeczywistości uczynić z niej sferę wartości absolutnych. 
Ich to ma na myśli Baruch Spinoza, gdy na początku Traktatu politycznego pi-
sze (zresztą w duchu Machiavellego), że „nie biorą ludzi, jakimi są, lecz jakimi 
chcieliby ich mieć”2. Z tego powodu, dodaje filozof, „nie utworzono nigdy poli-
tyki takiej, która mogłaby mieć zastosowanie praktyczne, lecz taką, która musi 
uchodzić za chimeryczną, lub która mogłaby być urzeczywistniona w Utopii, 
albo też w owym złotym wieku poetów, gdzie jest najmniej potrzebna”3. Nie 
                                                       

1 Słowo „zasadniczo” w powyższej frazie nie pojawia się przypadkowo. Istnieją przecież poli-
tyczne sytuacje, w których trzeba za Lutrem zakrzyknąć Hier stehe ich, ich kann nich anders; 
istnieją wartości ostateczne takie, do których zdążamy ze względu na nie same, nie zaś ze względu 
na coś innego (przykładowo państwo) i których nie wolno relatywizować. Jednakże wartości niż-
szego rzędu przeniesione na grunt polityki ulegają zanurzeniu w morzu względności. Czysty ro-
zum, który domaga się zawsze klarowności i poprawności logicznej, dopatrzy się w tym sprzeczno-
ści. Będzie naciskał na jednoznaczne opowiedzenie się, albo za absolutyzmem albo relatywizmem, 
bo opierają się one na zasadach nie do pogodzenia. Z polityki praktycznej wyłania się wszakże 
nauka, iż w dziedzinie tej rzadko dają się dokonywać rozstrzygnięcia na podstawie żelaznego 
wnioskowania z przesłanek zawartych w jakiejś zasadzie filozoficznej. „Możemy dowodzić – pisze 
Glenn Tinder – że jakieś prawo moralne musi być złamane, chociaż w jakimś sensie pozostaje 
prawem absolutnym”. G. Tinder, Myślenie polityczne – odwieczne pytania, przeł. A. Dziurdzik, 
Warszawa 1995, s. 139. Ponieważ drogi logiki i życiowej czy politycznej praktyki często się roz-
chodzą, stanowisko relatywistyczne – akceptujące istnienie wielu wartości ostatecznych, z których 
żadna nie jest najwyższa (ściślej rzecz biorąc, stanowisko określane mianem pluralizmu wartości) 
– nie jest absurdem, lecz opisem rzeczywistości. 

2 B. Spinoza, Traktat polityczny [w:] tegoż, Traktaty, przeł. I. Halpern-Myślicki, Kęty 2000, 
§ 1, s. 335. 

3 Tamże. Mówiąc o „utworzeniu polityki”, Spinoza ma oczywiście na myśli stworzenie teorii 
politycznej. 
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znaczy to wszakże, iż w polityce nie istnieją żadne trwalsze punkty odniesienia; 
innymi słowy, że cała ta sfera od początku do końca pogrążona jest w labilności, 
jednorazowości, sytuacyjności. Jak wówczas możliwa byłaby jakakolwiek, na-
wet tymczasowa wiedza o polityce?  

Poniższe rozważania dotyczyć będą właśnie pewnej trwałej prawdy poli-
tycznej. Najlepsze może ujęcie znalazła ona w pismach Gaetana Moski (1858– 
–1941). Autor Elementi di scienza politica sytuuje się w opozycji do krytyko-
wanych przez Spinozę idealistów, a zatem chce brać ludzi (i politykę) takimi, 
jakimi są. Wie, iż – używając frazy Cosimo dei Medici – nie można rządzić 
państwami, odmawiając Ojcze nasz, co nie oznacza, że należy być nieustannie 
na bakier z powszechną moralnością. 

W gruncie rzeczy – powiada – polityka opiera się przede wszystkim na poczuciu mia-
ry i granic. Kto nie posiada tego poczucia, ten nie może być uważany za męża stanu, 
a nawet za człowieka nadającego się do sprawowania rządów4. 

Autor Sulla teorica dei governi e sul gouverno parlamentare dąży do w pełni 
naukowej analizy społeczeństwa. W jego przekonaniu nauki polityczne mogą się 
okazać poznawczo płodne tylko wtedy, gdy zmierzać będą do obiektywizmu. 
Obiektywizm natomiast uzyskuje się poprzez oparcie na obserwowalnych i da-
jących się zweryfikować faktach. Dla włoskiego myśliciela takim najbardziej 
rudymentarnym faktem jest nieusuwalny podział społeczeństwa na mniejszość, 
która rządzi, i większość, która jest rządzona. Niniejsza analiza nie będzie jed-
nak koncentrować się na sławnej, ale poddanej już mniej lub bardziej trafnej 
krytyce, teorii warstwy kierowniczej5. Zagadnienie, na które warto skierować 
uwagę w terminologii myśliciela, nosi miano „formuły politycznej”. Stanowi 
ona być może najwartościowszy wkład włoskiego teoretyka w myślenie o poli-
tyce, pod warunkiem, iż zostanie utrzymana w swych pierwotnych, węższych 
ramach.  

Wspomniane węższe ramy zmuszają już na początku do poczynienia rozróż-
nienia. Faktem jest, iż współczesna gra polityczna odbywa się za zasłoną idei. 
Idee te są przez demos co najmniej akceptowane, a często zabarwione pozytyw-

                                                       
4 G. Mosca, Historia doktryn politycznych od starożytności do naszych czasów, przeł. S. Ko-

zicki, Warszawa b.r.w., s. 93. W powyższym cytacie zarysowuje się podział na mężów stanu 
i polityków, jaki Mosca rozwija w swej sztandarowej pracy Elementi di Scienza Politica: „Mężem 
stanu jest człowiek, który dzięki rozległości wiedzy i głębokości spojrzenia zyskuje jasną i wyraźną 
świadomość potrzeb społeczeństwa, pośród którego żyje i który wie, jak dobrać najlepsze środki 
umożliwiające doprowadzenie tegoż społeczeństwa do celu, który powinno, lub przynajmniej 
może, osiągnąć przy najmniejszych możliwych wstrząsach i cierpieniach. [...] Z drugiej strony, 
politykiem jest człowiek, który posiadł umiejętności niezbędne do sięgnięcia po najwyższe stano-
wiska w systemie rządów i wie, jak się na nich utrzymać”. G. Mosca, The Ruling Class (Elementi 
di scienza politica), trans. H.D. Kahn, New York 1939, s. 450–451. 

5 Co do krytyk por. J.H. Meisel, The Myth of the Ruling Class. Gaetano Mosca and the Elite, 
Ann Arbor 1958, N. Bobbio, On Mosca and Pareto, Geneva 1972; R. Dahl, Demokracja i jej 
krytycy, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1995; G. Sartori, Teoria demokracji, przeł. P. Amster-
damski i D. Grinberg, Warszawa 1998. 
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nymi emocjami, tak że jawią się jako coś wzniosłego, coś, co chwyta za serce 
i wokół czego warto się jednoczyć. W zestawie ideowym reżimów demokra-
tycznych znajdują się, przykładowo, pokój, wolność, humanitaryzm i sama de-
mokracja. Czy jakikolwiek polityk w Polsce mógł publicznie bez ogródek 
stwierdzić, że popieraliśmy pomarańczową rewolucję, bo bardziej niezależna od 
Rosji Ukraina leży po prostu w polskiej racji stanu? Popieraliśmy zryw Ukraiń-
ców, bo nie mogliśmy znieść, iż nie kontentują się demokracją w takiej mierze, 
w jakiej my się kontentujemy. Błędem byłoby jednakże utożsamianie idei służą-
cych za zasłonę dymną w bieżącej grze interesów, które składają się na całość 
o wiele rozleglejszego pojęcia ideologii, z formułą polityczną (ta ostatnia jest 
tożsama z tym, co filozofowie prawa nazywają „zasadą suwerenności”). Oczy-
wiście konieczność i stopień korzystania z zasłony ideowej – czy szerzej ideolo-
gii – zależy od reżimu, w jakim politykom przychodzi działać. W świecie de-
mokratycznym szczytne idee są w ciągłym użyciu i można zaryzykować twier-
dzenie, iż w tych warunkach jednym z większych błędów w polityce 
zagranicznej jest prowadzenie jej tak, jakby dążyło się wyłącznie do realizacji 
interesu, a nie do ziszczenia pewnych chlubnych idei. Jeszcze w wieku XIX 
w Europie, choć zdawano sobie już w pełni sprawę z potęgi idei6, nie wywierały 
one tak przemożnego wpływu. Decyzje i działania Aleksandra I, Metternicha, 
Talleyranda, Castlereagha, Chateaubrianda i im podobnych arystokratów, rozu-
miejących naturę polityki i rozumiejących się nawzajem, przy braku uzależnie-
nia ich pozycji od demosu, nie potrzebowały rozsiewania w takim stopniu po-
żywki ideowej7. Nie znaczy to oczywiście, że ideami w wyżej zarysowanym, 
ideologicznym sensie się nie posługiwano8 i że osiągnięto poziom otwartości 
słów i działań, jaki zaprezentował Tukidydes w słynnym dialogu melijskim9.  

Nieodzowność formuły politycznej bierze się z faktu, iż nie sposób stabilnie 
rządzić ludźmi za pomocą nagiej siły i generowanego przez nią strachu. Siła 
i strach umożliwiają rządy czasem nawet bardzo długie, lecz trudno przypisać 

                                                       
6 Najdobitniej dał temu wyraz niemiecki poeta Heinrich Heine, przestrzegając Francuzów, iż 

koncepcje filozoficzne pielęgnowane w zaciszu profesorskich gabinetów mogą zniszczyć cywiliza-
cje. Przypomina o tym Isaiah Berlin. Zob. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności [w:] tenże, Cztery 
eseje o wolności, przeł. H. Bartoszewicz, D. Grinberg, D. Lachowska, A. Tanalska-Dulęba, War-
szawa 1994, s. 179. 

7 Generalnie w wieku od XVII do XIX, kiedy to monarchie Europy Zachodniej posiadały 
– z pewnymi zastrzeżeniami, których nie ma potrzeby obecnie rozwijać – ustrój autokratyczny, 
potrzeba ideowego wsparcia określonych działań była, rzecz jasna, mniej paląca niźli w wieku XX 
i obecnie. 

8 Dla przykładu, Talleyrand w trakcie kongresu wiedeńskiego, na którym intelektualnie góro-
wał i odniósł nadzwyczajny sukces, wprowadzając pobitą Francję na powrót do rzędu najważniej-
szych mocarstw, posłużył się ideą prawa stojącego nad podbojem, skutecznie przeciwstawiając się 
idei państw sprzymierzonych (Rosji, Anglii, Austrii i Prus). Zob. Ch. Talleyrand, Pamiętniki 
(1754–1815), przeł. W. Dłuski, Londyn 1994, s. 472–476. 

9 Por. Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Wrocław 2004, t. 2, ks. V, 84– 
–113, s. 465–474. 
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im walor trwałości10. Historia doktryn politycznych stanowi poniekąd opis 
transformacji władania opartego na przemocy w „prawe rządzenie”. Dysponują-
cy przewagą siły, zdając sobie sprawę z efemeryczności owej przewagi, utrwala-
ją swoje panowanie poprzez wprowadzenie określonych reguł, które z czasem 
osiągają status norm prawnych. Oprócz tego jednakże wspierają rządy na zesta-
wie idei, które znajdują powszechną akceptację poddanych. W ten sposób do-
chodzimy do najprostszego ujęcia formuły politycznej jako zbioru moralnych 
i prawnych zasad, na których spoczywa władza rządzących i które charakteryzu-
ją zarazem daną epokę. Ów zestaw idei konstytuujący formułę polityczną od-
powiada, co oczywiste, poziomowi dojrzałości umysłowej czy szerzej pozio-
mowi cywilizacyjnemu (włoski myśliciel powiedziałby też „typowi społeczne-
mu”), na jakim znajduje się dana społeczność. Wedle Moski, „różnorodne 
polityczne formuły mogą opierać się albo na ponadnaturalnych przekonaniach, 
albo na pojęciach, które nawet jeśli nie odpowiadają istniejącej rzeczywistości, 
to przynajmniej jawią się jako racjonalne”11. Zatem suwerenność ludu albo wola 
Boga, zwornik w postaci tożsamości narodowej albo kosmopolityczna idea 
obywatelstwa – te i, jak uczy historia, wiele innych pojęć w różnych konfigura-
cjach zdolnych jest dostarczać owej formuły politycznej. 

O trwałości formuły politycznej upewnia nas cały zarejestrowany proces histo-
ryczny. Warto przytoczyć kilka przykładów, kiedy to jej istnienie ujawnia się 
explicite, choć bez wyodrębnienia pojęciowego, które jest zasługą Gaetana Moski.  

Tukidydes, opisując w swym arcydziele wstrząsającą wojnę domową na 
Korkirze, nie pozostawia wątpliwości co do odwoływania się przez polityków 
greckich i wykorzystywania dla stabilizacji rządów spektrum idei, które określa 
się tutaj mianem politycznej formuły. 

Przywódcy polityczni jednej i drugiej partii [demokratycznej i oligarchicznej – P.K.] 
posługiwali się pięknymi hasłami, mówili o równouprawnieniu wszystkich obywateli albo 
o rządach rozumnej arystokracji, ale w rzeczywistości mówiąc o sprawie ogólnej walczyli 
między sobą o swe prywatne interesy12. 

Jeśli chodzi o ojczyznę Tukidydesa – Ateny – to Pizystrates do przejęcia 
władzy i pozbawienia Ateńczyków wolności w dobie największego rozkwitu tej 

                                                       
10 Bronisław Łagowski, opisując sytuację Polski w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 

wypowiedział słowa, które mają walor uniwersalny: „Sądzi się, że granice władzy można rozsze-
rzać w nieskończoność, siejąc strach. To przekonanie nie jest całkowicie błędne, ale trzeba wie-
dzieć, że strach ma swoje naturalne granice. Jeżeli rządzi się zbyt długo przy pomocy strachu, to 
i strachu może zabraknąć”. Zob. B. Łagowski, Filozofia rewolucji czy filozofia państwa? [w:] 
tegoż, Co jest lepsze od prawdy?, Kraków 1986, s. 182. Ludzie buntują się nie tylko wtedy, gdy 
widzą realne możliwości wyzwolenia, lecz również wówczas, gdy nie widzą takich możliwości, 
a jednak upodlenie osiągnęło poziom, na którym zachwianiu ulega nawet instynkt samozachowaw-
czy. 

11 G. Mosca, The Ruling..., s. 71. 
12 Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. III, 82, s. 269. 
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polis, posłużył się ideą dobra ogólnego, o czym przypomina Machiavelli13. Nota 
bene daleka od klarowności definicyjnej kategoria dobra wspólnego jest chętnie 
przywoływaną składową politycznej formuły. W średniowieczu nawet przed 
Marsyliuszem z Padwy posługiwano się argumentem, iż cesarz rzymski i król 
niemiecki swą władzę mają od ludu14. To, że owym „ludem” było siedmiu nie-
mieckich książąt elektorów, a sama formuła była zarazem elementem walki 
z papiestwem, ma w niniejszych rozważaniach drugorzędne znaczenie. Nie ule-
ga wątpliwości, iż idee sankcjonujące władzę krążyły w głowach elit i stanowiły 
intelektualny oręż. Przywołany Machiavelli uprzytamnia, jak często elementy 
formuły politycznej znajdują umocowanie w religii. Stąd jasne zalecenie Flo-
rentczyka: 

Zwierzchnicy królestw i republik winni przeto chronić religię wyznawaną w ich kra-
jach – ludy ich pozostaną wtedy religijne, a co za tym idzie, żyć będą w pokoju i zgodzie. 
Winni też władcy popierać wszystko to, co sprzyja religii, łącznie z rzeczami, które uwa-
żają za fałszywe. A im bardziej są roztropni i im lepiej poznali życie, tym chętniej będą 
tak postępować15. 

Nie będzie nadużyciem interpretacyjnym jeśli frazę, iż „ludy pozostaną reli-
gijne” zastąpimy zdaniem, iż pozostaną wtedy posłuszne. Machiavelli świetnie 
wychwytuje fakt, iż polityczna formuła nie musi mieć wiele wspólnego z praw-
dą w naukowym rozumieniu. Ważne, iżby w oczach poddanych nie uchodziła za 
kłamstwo celowo spreparowane na użytek rządzących. Musi odpowiadać – od-
wołajmy się do Moski – „rzeczywistej potrzebie tkwiącej w społecznej naturze 
człowieka; ta powszechnie odczuwana potrzeba rządzenia i świadomości, iż jest 
się rządzonym nie wyłącznie za pomocą fizycznej czy intelektualnej siły, posia-
da bez wątpienia praktyczną i prawdziwą wagę”16. Nie ma potrzeby udowadniać 
(robi to sam autor Elementi), iż zasadę suwerenności albo polityczną formułę 
znajdziemy i u Chińczyków, i u Arabów, w imperium rzymskim i, jak widzieli-
śmy, w chrześcijańskiej Europie. Istotniejsze wydaje się ukazanie jej doniosłości 
dla polityczno-społecznego życia poprzez zbadanie sytuacji, w których trwa 
nienaruszona, oraz momentów, w których ulega załamaniu. 

W pierwszym przypadku, gdy formuła polityczna idzie w parze z przekona-
niami rządzonych, jest ważnym elementem gwarantującym pokój i – z pewnym 
zastrzeżeniem – polityczną wolność. Pokój, gdyż powszechna akceptacja poli-
tycznej formuły ze strony społeczeństwa „uszlachetnia w pewnym sensie posłu-
szeństwo, które przestaje być wynikiem przymusu materialnego”17. W rzeczy 
samej posłuszeństwo wobec idei jest świadomym samoograniczeniem, a więc 
                                                       

13 Zob. N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiu-
sza, przeł. K. Żaboklicki [w:] tenże, Wybór pism, przeł. J. Gałuszka i inni, Warszawa 1972, ks. I, 
rozdz. XXVIII, s. 309. 

14 Por. J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998. 
15 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. I, rozdz. XII, s. 276. 
16 G. Mosca, The Ruling..., s. 71. 
17 G. Mosca, Historia doktryn..., s. 279–280. 
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wiąże się z cnotą, posłuch wobec siły upokarza, budzi chęć odwetu, a świado-
mość, że nie było innego wyjścia, rzadko stanowi ukojenie. Z kolei, aby poli-
tyczna formuła wspierała polityczną wolność, musi przyjąć bardziej wyrafino-
waną postać zbioru idei o ziemskiej raczej, a nie ponadnaturalnej proweniencji. 
Jest to konieczne z tego względu, że rządzący nie mogą posiadać wyłączności 
interpretacyjnej formuły politycznej, lecz musi ona na równi poddawać się in-
terpretacji rządzonych. Wówczas jest władna ograniczać poczynania rządzą-
cych, którzy nie mogą się jej sprzeniewierzać; staje na przeszkodzie arbitralno-
ści decyzji i działań polityków, sytuując je w pewnych nieprzekraczalnych ra-
mach. Innymi słowy współtworzy polityczny ustrój, o którym można mówić 
– jak uczy Arystoteles – w zasadzie tylko wtedy, gdy władza jest ograniczona 
przez trwałe zasady18. Sytuacja zaś, w której zasady prawne i instytucje mają 
przewagę nad apetytami jednostek jest, wedle trafnego określenia Francesca 
Guicciardiniego, stanem politycznej wolności.  

Jak zaznaczono powyżej, formuła polityczna to istotny element gmachu poli-
tycznej wolności, ale tylko wtedy, gdy nie przyjmuje postaci jednego, absolut-
nego pryncypium, otwartego na woluntarystyczne ujęcia ludzi sprawujących 
władzę. Przekonująca i dlatego warta obszerniejszego przytoczenia argumenta-
cja Moski brzmi następująco:  

przewaga jakiejś nadmiernie uproszczonej idei organizującej państwo, ściśle logiczne sto-
sowanie jakiejś pojedynczej zasady w całym prawie stanowi zasadniczy element każdego 
typu despotyzmu, czy to opartego na prawie boskim, czy też na rzekomej suwerenności 
ludu. Ułatwia bowiem każdemu, kto ma szczęście zajmować nadrzędną pozycję, wyko-
rzystanie jej dla własnych interesów i zaspokajania własnych namiętności. Kiedy przy-
wódcy klasy rządzącej są wyłącznymi interpretatorami woli Boga albo woli ludu i wyko-
rzystują ideę suwerenności w imię powyższych abstrakcji w społeczeństwach głęboko 
przenikniętych wiarą religijną lub demokratycznym fanatyzmem; gdy nie istnieją żadne 
inne zorganizowane siły społeczne oprócz reprezentujących zasadę, na której wspiera się 
suwerenność danego narodu, wówczas nie może zaistnieć żaden opór, żadna skuteczna si-
ła zdolna do zahamowania naturalnej skłonności tych, którzy stoją na szczycie hierarchii 
społecznej do nadużywania władzy19. 

Przestroga zawarta w powyższych słowach ujawnia zarazem preferencje au-
tora co do pożądanej politycznej organizacji społeczeństwa. Przybiera ona 
w jego oczach właściwy kształt tylko w warunkach równowagi, to znaczy 
w sytuacji, gdy agresja poszczególnych sił społecznych albo ucieleśniających je 
jednostek jest poskramiana w każdym indywidualnym przypadku nie przez nagą 

                                                       
18 Dlatego Arystoteles podaje w wątpliwość, czy tyrania jest w pełni politycznym ustrojem. 

Władza polityczna różni się przecież w jego ujęciu od despotycznej. Tej pierwszej trzeba się uczyć 
poprzez praktykę podporządkowywania się jej zaleceniom. Zob. Arystoteles, Polityka, przeł. 
L. Piotrowicz [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, Warszawa 2001, t. VI, ks. III, 9, 1277 b, s. 82.  

19 G. Mosca, The Ruling..., s. 134. 
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siłę, lecz przez zwyczaje, moralność, instytucje, konstytucję, a więc przez to, co 
sam Mosca określa mianem ochrony prawnej20.  

Wypada obecnie zbadać stan, gdy formuła polityczna przestaje być wiary-
godna w oczach demosu. Zachwianie wiary w sensowność idei sankcjonujących 
władzę jest oczywiście śmiertelnie niebezpieczne dla rządzących i całego sys-
temu. „Jest oznaką, że przygotowują się zmiany w kierownictwie warstwy poli-
tycznej”21. Zmiany te następują tym szybciej i są tym bardziej nieuniknione, im 
większa liczba obywateli podaje w wątpliwość istniejącą formułę polityczną. 

We Francji – pisze omawiany autor – dokonała się wielka rewolucja, gdy większość 
Francuzów przestała wierzyć w prawo boskie królów; w Rosji dokonała się rewolucja, 
gdy prawie cała inteligencja, a być może większość robotników i chłopów rosyjskich, 
przestała wierzyć w to, że car otrzymał od Boga misję rządzenia autokratycznie świętą 
Rosją22. 

To tłumaczy, dlaczego w systemach absolutystycznych niedopuszczalne są dys-
kusje na temat tych rządów. Źle widziane i skrajnie niebezpieczne dla autorów 
są nawet uzasadnienia autokratycznej formy ustrojowej, gdyż uzasadnianie jest 
nieodłącznym towarzyszem wątpliwości. Jeśli formuła polityczna nie znajduje 
uznania tylko w części społeczeństwa, wówczas możliwość i szybkość zmian 
uzależniona jest, rzecz jasna, od liczebności tej części, jej zamożności, wpły-
wów, poziomu kultury, na którym się znajduje. Gdy mamy do czynienia z liczną 
grupą – jak to było w wypadku francuskiej burżuazji – majętną, wykształconą, 
kulturalnie wyrafinowaną, a przy tym wszystkim pozbawioną politycznych 
wpływów, jest tylko kwestią czasu pojawienie się teoretyków torujących drogę 
ku takim wpływom. Teoretycy ci siłą rzeczy podważają obowiązującą politycz-
ną formułę i przygotowują grunt pod polityczne zmiany. Od dawna głoszony 
jest pogląd i ciągle wielu go podtrzymuje, iż ojcem rewolucji francuskiej jest 
Jan Jakub Rousseau. 

Jak wspomniano na początku, polityczna formuła pozostaje poręcznym na-
rzędziem diagnozowania fragmentu życia politycznego danej społeczności, 
związanego z funkcjonowaniem władzy, tak długo, jak daje się sprowadzić do 
zasady suwerenności, definiowanej jako zbiór idei legitymujących rządy 
w oczach ludu. Jej utożsamienie z całymi skomplikowanymi systemami filozo-
ficznymi czy religijnymi, czego dokonuje Moska w dalszej części Elementi23, 
prowadzi do nadmiernego jej rozszerzenia i konfuzji, polegającej na niemożli-
wości odróżnienia jej od ideologii. Jeśli zaś polityczna formuła ma być iden-
tyczna z ideologią, to analiza jej funkcji przeprowadzona przez włoskiego my-
śliciela pozostawia – w świetle współczesnych badań – wiele do życzenia i nie 
jest tak instruktywna, jak trzymana w wąskich granicach idea formuły politycz-

                                                       
20 Zob. A. Livingston, Introduction [w:] G. Mosca, The Ruling..., s. XX–XXII. 
21 G. Mosca, Historia doktryn..., s. 279. 
22 Tamże. 
23 G. Mosca, The Ruling..., s. 244. 
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nej. Zwraca on przykładowo uwagę na moc ustanawiania przez tę formułę „wię-
zi moralnej między wszystkimi jednostkami stanowiącymi naród”24. Oczywiście 
istnieją społeczności, znajdujące się na niskim poziomie cywilizacyjnym, gdzie 
odgrywa ona powyższą rolę (najczęściej w takim wypadku zawarta jest w reli-
gii). Jednakże we wspólnotach bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie siłą 
jednoczącą i ukierunkowującą obywateli na określone działania jest ideologia. 
W tym sensie rozszerzone ujmowanie formuły politycznej może być jedynie 
krokiem na płaszczyźnie socjologicznej (poczynionym obok Marksa, Engelsa, 
Mannheima, Parety oraz późniejszych Parsonsa czy Bella) do dojrzalszego uję-
cia fenomenu ideologii; fenomenu badanego nie tylko przecież z socjologiczne-
go punktu wiedzenia, lecz także w najwcześniejszym historycznie, epistemolo-
gicznym ujęciu „francuskich ideologów” (Condillaca, Cabanisa, Destutta de 
Tracy, Helvetiusa), a ponadto ze stanowiska psychologicznego (Freud, Sutton) 
czy w końcu psychokulturowego (Dion, Geertz)25. 

                                                       
24 G. Mosca, Historia doktryn..., s. 279. 
25 Literatura na temat ideologii jest ogromna. Obok dzieł każdego z wymienionych myślicieli 

warte uwagi są następujące pozycje: Ideology and Discontent, D.E. Apter (ed.), New York 1964; 
R.H. Cox (ed.), Ideology, Politics and Political Theory, Belmont, California 1969; R.E. Lane, 
Political Ideology, New York 1962; G. Sartori, Politics, Ideology and Belief Systems „American 
Political Science Review” 1969, nr 63, s. 398–411. 




