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O monarchii na serio i mniej poważnie

Monarchia jest formą panowania i ustroju państwowego o najtrwalszych 
ze wszystkich i najstarszych zasadach funkcjonowania. Przetrwała w róż-
nych postaciach od pierwszych, pierwotnych form jedynowładztwa ple-
miennego, tradycyjnego ustroju społecznego, do współczesnych postaci 
koegzystencji systemu parlamentarnego z tradycyjną rolą króla jako su-
werena władzy politycznej bądź już tylko jego symbolu. Monarchia okre-
ślana bywa, i defi niowana jest obecnie, jako forma ustroju państwowego, 
lecz w istocie rzeczy jest czymś o wiele rozleglejszym i głębszym niż tylko 
formalna struktura funkcjonowania władzy królewskiej czy cesarskiej. 
Zdaniem Maksa Webera monarchia i typ panowania jedynowładcy sta-
nowi formę władzy tradycyjnej, opartej na fundamentalnych dla każdego 
społeczeństwa i kultury zasadach legitymizacji władzy politycznej, usank-
cjonowanej wszakże religijnie i etycznie1. Typ panowania tradycyjnego, 
obok charyzmatycznego i legalistycznego jest pierwszym, powszechnym 
i uniwersalnym sposobem legitymizacji władzy państwowej, tkwiącej ko-
rzeniami we wspólnotowych rodzajach więzi społecznej. Typ panowania 
monarchicznego, poczynając od władzy patriarchy, głowy rodu, sachema, 
wodza, kacyka, przez feudalnych starożytnych i średniowiecznych suwe-
renów: faraonów, cesarzy, królów, jest wkomponowanym w historię, kul-
turę, tradycję syndromem wartości i norm, funkcjonującym również wte-
dy, gdy w wyniku procesów nacjonalistycznych, republikańskich władza 
króla czy cara została – jak w wypadku rewolucji francuskiej lub rewolucji 
bolszewickiej – zdelegalizowana. 

Monarcha, król, władca – to symbol i gwarant stabilnego modelu 
organizacji społecznej: politycznej, religijnej, kulturowej, gospodar-
czej, jak również centrum układu strukturalnego, w którym największą 

1 M.Weber, Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Warszawa 1984.
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i najważniejszą rolę odgrywa jednostka. Monarchia jest ukoronowaniem 
personalistycznej koncepcji dziejów, w której rola herosa, bohatera sta-
nowi podstawę zarówno trwałości systemu politycznego, jak i zmiany 
społecznej. Jednocześnie personalistyczna koncepcja władcy suwerena 
pozwalała w większości przypadków na harmonijne porządkowanie re-
lacji pomiędzy profanum i sacrum, jak również na trwałość hierarchii spo-
łecznej i systemu norm kulturowych. W teokratycznych formach pano-
wania władca-monarcha uosabiał także potęgę boską, był pośrednikiem 
między porządkiem ziemskim i niebiańskim. Łączenie w osobie monar-
chy władzy religijnej z omnipotencją świecką prowadziło do dominacji 
form panowania teokratycznego. Władza monarchy-suwerena była, i jest, 
w takich przypadkach absolutna, nieograniczona. Połączona z charyzmą 
osobistą, z psychofi zycznymi predyspozycjami osoby-władcy, prowadzi-
ła do powstawania i utrwalania się nie tylko mniej lub bardziej trwałych 
form organizacji społecznej, lecz przede wszystkim do wyłaniania cało-
ściowych układów kulturowych, systemów wartości i norm opartych na 
micie, wierze, ideologii, prawie i nauce. Osoba władcy i króla staje się cen-
tralnym motywem w literaturze, malarstwie, sztuce, przenika do świado-
mości i tożsamości poddanych w różnych postaciach i wersjach. Wielkie 
postacie władców – realnych, Aleksandra Wielkiego, Cezara, Napoleona, 
Franciszka Józefa, ale także legendarnych, Priama, króla Artura, Ziemo-
wita i wielu innych – należą do rdzennych dla kultur partykularnych i uni-
wersalnych obszarów wartości. 

Panowanie typu charyzmatycznego związane jest z osobowością wład-
cy, z jego intelektualnymi, duchowymi i fi zycznymi predyspozycjami, 
wzmocnionymi grupowym, zbiorowym przekonaniem o wyjątkowości 
cech monarchy i jego boskiego, nadprzyrodzonego pochodzenia. Ten typ 
panowania ma swoje uzasadnienie w wyższości kulturowej, ideologicznej 
bądź intelektualnej atrakcyjności niektórych ludzi, ich przedsiębiorczo-
ści, zdolności do mobilizowania aktywności innych ludzi lub zespołów, 
umiejętności narzucenia im swojej woli. Panowanie charyzmatyczne 
monarchy opiera się na jego osobistej, rodowej, dynastycznej pozycji, 
połączonej z mistycznym, religijnym, powszechnie rozpowszechnionym 
przekonaniem o jego nadludzkiej omnipotencji i autorytecie. Jak twier-
dził Maks Weber, „przez wyrażenie «autorytet charyzmowy» będziemy 
rozumieć panowanie nad ludźmi (mające charakter bardziej zewnętrzny 
lub bardziej wewnętrzny), któremu ci, nad którymi się panuje, poddają 
się na mocy wiary w ową właściwość danej osoby”2. 

2 Ibidem, s. 144.
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Panowanie typu tradycyjnego, stanowiące podstawę władzy monar-
szej, w ynika z naturalnej pozycji człowieka w strukturach rodzinnych, lo-
kalnych, wspólnotowych, etnicznych czy narodowych, i znajduje oparcie 
w tradycji. 

Niewątpliwie najważniejszym rodzajem panowania opierającego się na auto-
rytecie tradycjonalistycznym, wspierającego swoją prawomocność na tradycji, 
jest patriarchalizm: panowanie ojca, męża, nestora domu, nestora rodu nad 
członkami domu i rodu, panowanie pana i patrona nad niewolnikami, poddany-
mi, wyzwoleńcami, panowanie pana nad służbą domową, administracją domu, 
księcia nad urzędnikami domu i dworu, ministerialami, klientami, wasalami, 
władcy patrymonialnego i księcia („ojca kraju”) nad poddanymi3.

Typ panowania tradycyjnego, prowadzący do ustroju monarchistycz-
nego istniejącego i funkcjonującego w przeszłości i obecnie w różnych 
kształtach, wyrasta na gruncie ciągłości, trwałości oraz autentyczności 
autorytetu władcy jako suwerena narodu-ludu, wszystkich poddanych. 
Jest odpowiednikiem ładu aksjonormatywnego, wyrastającego z pierwot-
nych, naturalnych rodzajów więzi społecznej opartej na pokrewieństwie, 
pochodzeniu, sztywnej hierarchii stanowej, kastowej, szlachecko-arysto-
kratycznej.

Monarchizm jako ruch społeczny, tendencja ideologiczna, doktryna 
polityczna przybiera w nowożytnej Europie postać rojalizmu, dostatecz-
nie dobrze zdefi niowanego i opisanego. Monarchizm funkcjonuje w wielu 
krajach świata w postaci stowarzyszeń i organizacji przybierających tak-
że formę partii i stronnictw politycznych, partycypujących w demokra-
tycznych procedurach sprawowania władzy. Polscy monarchiści wystawili 
swoich kandydatów do rady miasta Wrocław w wyborach samorządowych 
w 2014 roku4. Komitet Wyborczy Wyborców Monarchiści uzyskał w dniu 
16 listopada poparcie 0,37% głosów osób biorących udział w wyborach. 
Monarchizm ma swoich zwolenników i przeciwników, także w krajach, 
w których panuje instytucja króla, tak jak w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii 
czy Danii. Instytucja monarchii przeżywa w Europie przejściowy kryzys, 
związany z transparentnością organów władzy i uwikłaniem członków ro-
dzin królewskich, w tym samego króla, jak w Hiszpanii, w naganne i nie-
legalne praktyki fi nansowe czy obyczajowe. Nie zmienia to jednak faktu, 

3 Ibidem, s. 145.
4 J. Skowera, Komitet Wyborczy Wyborców Monarchiści – kandydaci do Rady Miejskiej Wrocła-

wia w wyborach samorządowtych, 16.11.2014, http://monarchia.info.pl/wybory-2014 [dostęp: 
18.12.2014].
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że europejskie monarchie parlamentarne, występujące w siedmiu krajach: 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Belgii, Norwegii, Danii i Monako są 
silnie osadzone w tradycji państwowej i stanowią solidną podstawę ten-
dencji konserwatywnych na całym kontynencie. Pomimo krytyki i spadku 
popularności niektórych instytucji monarchistycznych w Hiszpanii czy 
Wielkiej Brytanii wciąż cieszą się one większym poparciem społecznym, 
niż wynikałoby to z obrazu medialnego.

Dwór królewski, ceremoniał dworski, sztywność reguł i etykieta 
w połączeniu z polityką dynastyczną stanowią element nie tylko folk-
loru politycznego, ale organów władzy. To, co wiąże się nie tyle z osobą 
króla-władcy jako konstytucyjnie usytuowanego organu władzy pań-
stwowej – głównie o charakterze reprezentacyjnym – należy do porządku 
formalno prawnego, ale także obyczajowego, normatywnego, estetyczne-
go. To na dworze kształtują się kanony dobrych obyczajów, kultywowane 
są wartości takie, jak honor, godność, dostojność. Ekwiwalenty pojęcio-
we, jak Jego Wysokość, Jaśnie Pan, Najmiłościwiej Panujący, Jego Dostoj-
ność, zamykają skalę systemu wartości wkomponowanych w podstawy 
działania konserwatywnych, w tym kościelnych elit w państwach o ustro-
ju monarchistycznym. Z jednej strony mamy do czynienia z ważnym 
ośrodkiem oddziaływania politycznego, kulturowego, gospodarczego, ja-
kim jest król i dwór, z drugiej – z percepcją i zarazem recepcją roli monar-
chy i jego otoczenia w świadomości społecznej. Król, jego życie, funkcje, 
codzienne i odświętne zachowania rejestrowane i kontrolowane są przez 
mass media. Królowanie, sprawowanie władzy monarszej staje się w coraz 
większym stopniu spektaklem, obserwowanym i podziwianym, bądź nie, 
przez masową widownię medialną. Przenikanie i pokrywanie się majesta-
tu władzy królewskiej z obszarami kultury popularnej w postaci plotek, 
sensacji, informacji z życia prywatnego sprawia, że otoczenie i jego wład-
ca stają się własnością publiczną, z którą się poddani identyfi kują lub nie. 

Z jednej strony występuje porządek dziejowy, historyczny, pewien ciąg 
narracji, w którym monarchowie, tacy jak Elżbieta II, ale także mityczni 
trzej królowie-mędrcy poszukujący nowego Mesjasza w Betlejem, zajmu-
ją centralne miejsce w pamięci i kulturze, z drugiej – coraz ważniejsze 
i rozległe miejsce zajmuje ludyczny, mistyczny, popkulturowy wymiar ich 
funkcjonowania. Z jednej strony królowie-święci funkcjonują jako ikony 
systemów religijnych i politycznych, z drugiej – stają się wizerunkami 
i symbolami popkultury. 
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Monarchia w kulturze symbolicznej i masowej

Królowanie, królestwo, monarchia, cesarstwo – to te formy sprawowania 
władzy, które odcisnęły centralny i niezatarty ślad w kulturze wszystkich 
zbiorowości, szczególnie narodowych. Muzea, biblioteki, miejsca pamięci 
narodowej pełne są dzieł sztuki, utworów literackich, muzycznych, gma-
chów, budowli, różnych wytworów materialnych i symbolicznych, stano-
wiących następstwo i wytwór poszczególnych monarchów i całych linii 
dynastycznych: Burbonów, Tudorów, Walezych, Hohenzollernów, Habs-
burgów, Piastów czy Jagiellonów. Każdy z monarchów i jego dwory dba-
ły o właściwe, odpowiednie zobrazowanie sposobu sprawowania władzy. 
Monarchowie pełnili funkcje mecenasów i protektorów wszelkich sztuk. 
Dwory były i są ostoją nie tylko wszelkich form sztuki, ale także dziejo-
pisarstwa, prawa, wielu nauk. Szczególne miejsce w dorobku kulturowym 
monarchii i dworów zajmowało dokumentowanie dokonań władców 
i prezentowanie ich, jak również członków ich rodzin, w odpowiednim 
image. Rzec można, że jedną z głównym kulturowych funkcji dworu mo-
narchy i jego otoczenia było dbanie o pozytywny wizerunek władcy jako 
źródła wszelkich łask, dobrodziejstw, ale i najwyższego suwerena. Odpo-
wiednie miejsce w tych symbolicznych prezentacjach odgrywały zabiegi 
utrzymania władzy dynastycznej, podtrzymanie trwałości legitymizacji 
pozycji króla. W typowych dla monarchii zabiegach public relations w prze-
szłości i obecnie posługiwano się najwybitniejszymi w każdej dziedzinie 
twórcami: malarzami, rzeźbiarzami, muzykami, jak również najlepszymi 
technologiami i wytworami kultury materialnej. Dziedzictwo artystyczne 
pozostałe po najsłynniejszych rodach książęcych i królewskich stanowi 
dzisiaj klasyczny kanon piękna. Czym byłyby Rzym, Wenecja, Florencja, 
Mediolan bez Medyceuszy i Sforzów, Paryż bez Burbonów, Londyn bez 
Tudorów, a Kraków bez Jagiellonów? Czy jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie Paryż bez Luwru, Londyn bez Windsoru, Warszawę bez Zamku Kró-
lewskiego, Kraków bez Wawelu i wielu innych pozostałości, w tym koś-
ciołów fundowanych przez naszych władców? Wszak najstarszy w Pol-
sce Uniwersytet nosi nazwę dynastii Jagiellonów i w oczywisty sposób 
stanowi twór woli i wyobraźni króla i królowej Jadwigi, dostrzegających 
kulturową i polityczną rolę dworu w tworzeniu nowych przestrzeni inte-
gracyjnych w średniowiecznej, stanowej Europie.

Zabiegi dynastyczne o odpowiedni dobór małżonków, gwarantują-
cy z jednej strony zachowanie ciągłości władzy i zasad jej legitymizacji, 
z drugiej – utrzymanie rygorów endogamii i odpowiedniego, niekoniecz-
nie genetycznie poprawnego materiału genetycznego, przekształca się 
szybko w baśń, mit, legendę. Mit genealogiczny przybiera różne postaci: 
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od państwowotwórczego mitu o Piaście Kołodzieju5 czy Nibelungach, do 
bajki o Kopciuszku. Współczesne wersje tego pomieszania rzeczywisto-
ści z fi kcją mityczną pojawiają się w popkulturowych syndromach i wi-
zerunkach księżnej Grace w Monaco czy księżnej Diany w Wielkiej Bry-
tanii. Jeszcze żywiej i mocniej wpływa na postawy, poglądy i tożsamość 
nie tylko Brytyjczyków w konstruowaniu obrazu współczesnej rodziny 
królewskiej, w której nowe, mitotwórcze miejsce zajmuje rodzina księ-
cia Williama i jego żony Kate. Motyw królewicza, bohatera, osoby władcy 
poszukującego żony, przekształcił się z biegiem czasu w ulubiony temat 
oper, burlesek, spektakli teatralnych, powieści, poematów, dzisiaj zaś 
fi lmów. Obrazy takie jak Walka o tron zaspokajają uniwersalną potrzebę 
podtrzymywania i utrwalania mitu bohaterów, jednocześnie są instru-
mentem komercjalizacji zabawy i rozrywki. Telewizja, internet, kino peł-
ne są dzieł fi lmowych reaktywujących i podtrzymujących mit monarchy 
władcy oświeconego, wielkiego, honorowego, strzegącego zasad ładu 
boskiego i porządku ziemskiego. Dzieła, takie jak Tolkienowska trylogia 
wojny o Śródziemie, fi lmy o cesarzowej Sissi, o Kleopatrze, Aleksandrze 
Wielkim, Cezarze, zdają się nie tylko zaspokajać potrzeby ludyczne, ale 
konstruują i utrwalają znacznie ważniejszy syndrom postaw i tożsamości, 
w której główne miejsce zajmuje tęsknota za Autorytetem władzy (auto-
rytetem przez duże A). Jednocześnie rozwija się na poboczu głównej linii 
dziejowej rozmaitość form i sposobów czynienia różnych użytków z mi-
tycznych lub rzeczywistych monarchów: od bajek dla dzieci i zaludniania 
wyobraźni maluczkich wielością różnych baśni, legend, mitów, przez lu-
dowe, popularne wersje wierzeń w narodowych i religijnych bohaterów-
-królów, do fi lmowych i literackich obrazów i wersji ich funkcjonowania 
w kulturze popularnej. Tworzą się ruchy społeczne, subkultury, organi-
zacje o konserwatywno-monarchistycznym profi lu ideowym, przy jedno-
czesnym jarmarcznym niemal, plebejskim, ludowym sposobie percepcji 
monarchii w świadomości potocznej.

Trudno jest poddać systematyzacji wszelkie kulturowe wytwory mo-
narchii. Istnieje chronologiczny i artystyczny porządek w katalogowaniu 
wszelkich wytworów kultury symbolicznej, dzieł artystycznych, obrazów, 
rzeźb, pałaców, zamków, biżuterii, broni itd., ale jak skatalogować niezli-
czoną ilość literackich, teatralnych, fi lmowych, baletowych czy muzycz-
nych odniesień do monarchii? Jednym ze sposobów, jak sądzę, prezenta-
cji kulturotwórczej roli monarchii jest próba typologii kryteriów, według 
których defi niowani i identyfi kowani byli władcy najczęściej portretowa-
ni, opisywani, jednym słowem ci, którzy pozostawili po sobie największy 

5 S. Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, [w:] Dzieła, t. II, Warszawa 1966.
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ślad w historii. Pozostałości te przyjmują przeróżne formy, od material-
nych, architektonicznych budowli, przez dzieła sztuki, do zaludniających 
ludzką wyobraźnię mitów i legend. Współczesna zaś postać ich obecności 
w kulturze to głównie dzieła fi lmowe czy spektakle teatralne.

Najczęstszym bodaj wizerunkowym typem władcy jest król srogi, 
groźny, okrutny. Do tego typu zaliczyć można zarówno postaci historycz-
ne, jak i mityczne. Władcy, tacy jak Czyngis-chan czy Iwan Groźny, funk-
cjonują w pamięci historycznej zarówno przez swoje dzieła, zwłaszcza 
systemy władzy politycznej i państwa, którym dali podwaliny, jak i przez 
sposób sprawowania władzy polegający na terrorze, bezwzględnym łama-
niu wszelkich form oporu wobec woli króla. Szczególnym wariantem tego 
typu wizerunku króla jest kategoria władców szalonych, takich jak Herod, 
Neron czy Kaligula, których okrucieństwa przybierały ekstremalną po-
stać. Królowie władcy okrutni nie tylko zapisali się w historii ludzkości 
czy poszczególnych regionów świata, ale przeszli do legend, opowieści, 
pozostali zarówno w pamięci, jak i na kartach literatury, deskach teatru 
czy w dziełach fi lmowych. Zaludniają zbiorową wyobraźnię na równi z in-
nymi okrutnymi władcami czasów nowożytnych, Hitlerem i Stalinem, 
którzy choć nie w sposób jawny, legalnoprawny, to jednak uzurpowali so-
bie władzę cesarską i królewską. Wizerunek władców okrutnych należy 
do negatywnych atrybutów monarchii, służy także jako argument prze-
ciwko absolutnej władzy jednostek we współczesnych doktrynach repub-
likańskich.

Ważnym typem monarchy ulubionym i eksploatowanym przez kulturę 
symboliczną i popularną jest król założyciel. Do tego archetypowego i naj-
częściej mitycznego władcy sięgają zawsze twórcy różnych wersji baśni, 
bajek, mitów, komiksów, dzieł fi lmowych. Król Artur należy do panteonu 
władców posiadających długą i bardzo urozmaiconą listę różnych kulturo-
wych odniesień. Jest obecny w micie założycielskim Albionu i cywilizacji 
zachodniej. Posiada pogańskie i chrześcijańskie korzenie, łącząc w micie 
o Okrągłym Stole elementy zarówno monarchii, jak i demokracji. Sięga 
genetycznie do praktyk magicznych, pogańskich wierzeń celtyckich, pik-
tyjskich, saskich, uwzględniając zarazem wpływ chrześcijaństwa na po-
wstanie i rozwój nowej formy sprawowania władzy. O wiele wcześniejszy 
jest mit założycielski Eneasza, uciekiniera z płonącej Troi, który według 
Eneidy miał być ojcem założycielem imperium rzymskiego. Szczególnym 
reprezentantem tego typu monarchy jest legendarny polski Piast Koło-
dziej, ojciec Ziemowita, dziadek Mieszka I, pierwszego króla Polski.

Kolejny wizerunek monarchy jednoznacznie negatywny to postać 
króla tragicznego, przeklętego. Kronikarze każdego władcy dbali o to, 
aby jego wizerunek był pozytywny. Nie chodzi w tej typologii o to, żeby 
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przywoływać osoby i ich rządy uznawane za szkodliwe dla ludzi, lecz 
o heurystyczny zabieg ukazujący motywy i konteksty, w jakich funkcjo-
nują monarchowie w kulturze. Do takich wizerunków królów przeklętych 
należą choćby postaci Edypa, króla Teb, czy Szekspirowskiego Makbeta. 
Ich literackie i teatralne personifi kacje zdają się obrazować pewną katego-
rię rządów monarchów stających się ofi arami własnych ambicji, pragnień 
i splotu okoliczności i sił zewnętrznych. Wizerunki monarchów tragicz-
nych w kulturze odgrywają ważną rolę w prezentowaniu ciężaru odpowie-
dzialności władzy jednostki, ogromu konsekwencji, jakie mogą przynosić 
ich decyzje dla losów wielu innych ludzi.

Następny typ władcy, bodaj najważniejszy, najczęściej występujący 
w kulturze symbolicznej i popularnej to monarcha wielki, wspaniały, twór-
czy. Monarchowie tacy, jak Aleksander Wielki, Cezar, Karol Wielki, Napo-
leon, Piotr Wielki czy Kazimierz Wielki wpisani są na trwałe w kulturę 
symboliczną i popularną nie tylko własnych narodów, ale całej ludzkości. 
Ich imionami nazywane są miasta, ulice, pałace, skwery, potrawy, alko-
hole. Występują w komiksach, anegdotach, opowieściach, przysłowiach. 
Pisze się o nich wciąż książki, wystawia sztuki teatralne, kręci fi lmy. Dzie-
dzictwo wielkich monarchów należy do kamieni milowych rozwoju spo-
łecznego i kulturowego ludzkości, a ich metody konstruowania władzy 
politycznej należą do najczęściej komentowanych, naśladowanych, po-
wielanych, wykorzystywanych w teorii i praktyce. Podkategorię tego typu 
stanowią władcy herosi, bohaterowie, którzy wsławili się niezłomną po-
stawą, przede wszystkim walecznością. Legendarny król Sparty Leonidas 
ma wiele wspólnego z Janem III Sobieskim. Obaj władcy bronili nie tylko 
własnego ludu i państwa, ale także całej cywilizacji greckiej czy chrześ-
cijańskiej przed zagrożeniem przez inne systemy kulturowo-polityczne 
i religijne. Bohaterscy monarchowie wodzowie, jak Hannibal czy Ajaks, 
syn Priama, obrońca Troi, z zasady kończyli tragicznie, niemniej przeszli 
do historii i zbiorowej wyobraźni, podobnie jak trafi li do kultury symbo-
licznej i popularnej z powodu swojej odwagi i poświęcenia.

Inną, kolejną już kategorię władców tworzą monarchowie mądrzy, 
światli, twórcy systemów fi lozofi cznych, prawnych i kulturowych. Mo-
narchowie, jak Salomon, Ulisses, Elżbieta I czy cesarz Franciszek Józef 
zaliczani być mogą do tych właśnie wizerunkowych typów monarchów, 
kierujących się w sprawowaniu władzy przede wszystkim rozumem 
i wiedzą, a nie siłą i przemocą. Do tej kategorii mitotwórczych monar-
chów należą legendarni i tajemniczy trzej mędrcy, magowie wędrujący 
za Gwiazdą Betlejemską do miejsca narodzin Dzieciątka. Święto Trzech 
Króli jest jednym z fundamentów religii chrześcijańskiej; nawiązuje do 
motywu uzasadniającego i sankcjonującego boskie pochodzenie władzy 
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królewskiej, a zarazem królewskie związki z Bogiem. Ta diadyczna, ale 
nie dualistyczna, zależność pomiędzy religią i polityką, państwem Bo-
żym i państwem świeckim posiada starożytne korzenie, średniowieczną 
tradycję i nowożytne realizacje. Związki pomiędzy Kościołami i rządami 
państw przybierają z jednej strony formę teokracji, z drugiej, w pewnych 
szczególnych warunkach w religii prawosławnej, autokefalii. Zgodnie 
z przekonaniem, że władza królewska pochodzi od Boga, stanowiąc coś 
w rodzaju „ósmego sakramentu”, królowie prezentowani byli jako „boscy 
pomazańcy”, wybrańcy, realizujący świętą misję dziejową o nadprzyro-
dzonych celach. Stąd już tylko krok do kolejnego typu monarchy obecne-
go w kulturze, króla świętego, namaszczonego przez papieża i Boga oraz 
hierarchię kapłańską na instrument i oręż Boga, zwłaszcza w konfl iktach 
i wojnach z niewiernymi.

Typ monarchy świętego jest obecny w całej zachodniej, chrześci-
jańskiej tradycji duchowej i intelektualnej jako ostoi zachodnich, euro-
pejskich wartości. Nie jest to typ władcy charakterystyczny jedynie dla 
kultury europejskiej. Podwaliny państw islamskich leżą w przekonaniu 
o szczególnych predyspozycjach charyzmatycznych przywódców religij-
nych do sprawowania władzy państwowej. Tradycje państwa teokratycz-
nego zawarte w Koranie sankcjonują zasady jedynowładztwa świętych 
mężów wywodzących się od Mahometa. Cała tradycja żydowska opiera się 
na wierze w ofi arowaną przez Jahwe moc królów, poczynając od Dawida 
i Salomona. Czy można sobie wyobrazić cywilizację zachodnią bez Ryszar-
da Lwie Serce reprezentującego ekspansjonistyczną misję chrześcijań-
stwa w starciu z islamem? Osobne miejsce zajmują w kulturze narodów 
i kultur europejskich królowe święte. Ich egzemplifi kacją może być czczo-
na w Polsce święta Jadwiga, żona Władysława Jagiełły i w zasadzie matka 
dynastii Jagiellonów. Jej postać i dzieło wpisane są głęboko w rdzenne, 
fundamentalne wartości, zajmujące centralne miejsce w polskiej tożsa-
mości narodowej.

Prezentowana wyżej typologia nie wyczerpuje wszystkich realnych 
i mitycznych, rzeczywistych i funkcjonujących przez mit monarchów. 
Ukazuje jedynie różnorodność i bogactwo ich obecności i wpływu na 
współczesną kulturę. 

Innym sposobem porządkowania kulturowego dziedzictwa monarchii 
jest systematyzacja motywów, wątków głównych tematów narracji o mo-
narchiach, ich losach, biografi ach królów. Narracje te tworzą dramatycz-
ne, fabularyzowane, obecne w kulturze opowieści, prezentowane w posta-
ci spektakli teatralnych, fi lmów, seriali, przeróżnych form artystycznych, 
historycznych interpretacji. Sam William Szekspir wniósł do kultury kil-
ka narracji o monarchiach i monarchach, spośród których sztuki Hamlet 



Tadeusz Paleczny100

i Makbet stanowią źródło dalszych niezliczonych inspiracji. Iliada Homera 
jest pierwszym piśmiennym typem narracji o królach i ich losach, do któ-
rej nawiązują wszystkie kolejne dzieła literackie, artystyczne czy fi lmowe. 
Czy istniałaby sztuka, literatura, dramat, muzyka w obecnej postaci bez 
instytucji monarchy? Odpowiedź jest oczywista. Bez względu na konkret-
ne historyczne podłoże i losy każdej z monarchii stały się one podstawą 
do rozwoju kultury symbolicznej, zapełniając obecnie wszelkie możliwe 
gatunki i odmiany kultury popularnej. 

Do podstawowych wątków i motywów podejmowanych we wszelkich 
kulturowych formach należy przejmowanie władzy, obejmowanie tronu, 
walka o koronę. Są one związane z dramatem ojcobójstwa i dzieciobój-
stwa, mordów wszelkich potencjalnych, legalnych czy uzurpatorskich 
kandydatów do tronu monarchy. Spektakularnym dowodem stałości, 
ważności i aktualności tego motywu w narracjach kulturowych o monar-
chii jest wyświetlany obecnie we wszystkich krajach, bijący rekordy po-
pularności serial pod jakże znamiennym tytułem Gra o tron. Są w nim 
zawarte i wykorzystane bodaj wszystkie historyczne i mityczne opowie-
ści o królach, metodach sprawowania władzy monarszej, sposobach jej 
pozyskiwania i odzyskiwania. Współczesne technologie multimedialne 
czerpią całymi garściami zarówno z naukowej wiedzy, jak i z mitycznych, 
baśniowych opowieści o monarchach. Autorem scenariusza Walki o tron 
mógłby być zarówno William Szekspir, jak i Homer.

Inny, nagminnie wykorzystywany motyw we współczesnych fabułach 
literackich czy fi lmowych to wątek genealogii, małżeństw, doboru współ-
małżonków, głównie żon, dla monarchów. Z jednej strony mamy głęboko 
wkomponowany w patriarchalny system władzy królewskiej motyw ko-
biet – obiektów seksualnej dominacji króla, w których sułtański harem 
jest jedynie uporządkowanym prawnie i instytucjonalnie odpowiedni-
kiem feudalnego zwyczaju szlacheckiego ius primae noctis. Do ulubio-
nych przez kulturę popularną wątków należy temat awansu społecznego 
kobiet wybranych przez monarchów za żony nie tyle z powodu polityki 
dynastycznej, ile z porywów serca. Romantyczne, miłosne losy Tristana 
i Izoldy, Artura i Ginewry, Kleopatry i Antoniusza czy księcia Williama 
i Kate należą do nieustannie, wielokrotnie eksploatowanych tematów we 
współczesnych narracjach popkulturowych. Losy cesarzowej Austrii Sissi 
doczekały się wielu fi lmowych adaptacji, stanowiąc pożywkę dla anegdot, 
legend, mitów funkcjonujących w potocznej świadomości.

Do ulubionych przez twórców popkultury motywów należy ekstrawa-
gancja, niezwykłość, oryginalność nie tylko w kreowaniu wizerunku po-
szczególnych monarchów, ale także w ich zachowaniach i działaniach. Po-
staci Kaliguli, Nerona przyciągają uwagę wszystkich twórców i odbiorców 
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kultury masowej, nie tyle ze względu na ich historyczne i polityczne zna-
czenie, ile z uwagi na styl życia oraz niezwykłe sposoby posługiwania się 
władzą do zaspokajania własnych potrzeb i realizacji ekstrawaganckich 
pomysłów. Do ulubionych przez popkulturę monarchów należą także 
oczywiście Kleopatra, Elżbieta I, ale także królowie Jerzy III w Anglii czy 
Ludwik II Bawarski. Dwaj ostatni wymienieni w tej typologii zasłynęli 
ze swego szaleństwa, które z jednej strony przybierało postać łamiących 
wszelkie konwencje zachowań, z drugiej – przyniosło szczególny rozkwit 
sztuki. Do takich władców należy także Ludwik XIV, Król Słońce, źród-
ło wszelkich najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów na ich fi lmowe 
prezentacje. 

Monarchia, jak stwierdziłem na wstępie, to nie tylko ustrój państwo-
wy i forma sprawowania władzy państwowej. To źródło niewyczerpanych 
motywów i pomysłów na kreowanie opowieści, narracji, legend, mitów, 
przyjmujących różne kształty. Monarcha, władca absolutny, jedynowład-
ca pojawia się i jest obecny w kulturze od zarania dziejów. Wytwory i kon-
sekwencje istnienia monarchii nie sprowadzają się jedynie do wspaniałych 
pałaców, zamków, dzieł sztuki, imperiów, państw, lecz tworzą o wiele roz-
leglejszy i ważniejszy pejzaż kulturowy, do którego należą pieśni, baśnie, 
legendy, przekazy pisemne i ustne, dzieła literackie, artystyczne, w tym 
muzyczne, sztuki teatralne, balety, fi lmy i wiele innych form prezentacji 
i kreacji. Chcemy tego czy nie, monarchia jest stale obecna w kulturze każ-
dego człowieka na ziemi bez względu na to, czy żyje pod rządami króla, 
czy nie. Jest obecna i żywa przez pamięć historyczną nie tyle zamkniętą 
w muzeach i miejscach pamięci, ile obecną w tradycji, sztuce, popkulturze. 
Wizerunki wielu królów nie tylko zdobią monety i banknoty wszystkich 
niemal walut świata, ale funkcjonują w potocznej świadomości w postaci 
anegdot, pieśni, aforyzmów, przysłów, powiedzeń. 

Królowie monarchowie to element zarówno wierzeń religijnych, jak 
i władzy państwowej. Współcześni legalistycznie wybrani prezydenci, 
premierzy wielu rządów republikańskich zamieszkują dawne rezydencje 
królewskie, legitymizując tym samym konstytucyjnoprawne podstawy 
swej władzy siłą tradycji. Kreml jest obecnie siedzibą władzy prezyden-
ckiej Władimira Putina, który – choć niekoronowany – umiejętnie wy-
korzystuje w swoich rządach w Rosji tradycyjną rolę jedynowładcy, ojca 
narodu i pana. W tle funkcjonuje obraz cara Wszechrusi. 

Nie da się jednoznacznie i w pełni ująć i wyrazić istoty monarchii i jej 
roli w rozwoju współczesnej kultury. Zasięg oddziaływania poszczegól-
nych monarchii często jest ograniczony do poszczególnych kultur i naro-
dów. Niewiele możemy powiedzieć w Polsce o panowaniu cesarzy Japo-
nii, Chin czy dawnego Syjamu, tak samo jak niewiele wiemy, poza wiedzą 
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wyniesioną z tabloidów, o losach członków rodziny królewskiej w Danii 
czy Hiszpanii. Tym niemniej w społecznej świadomości tkwi głęboko za-
korzeniony i żywy motyw i wiara w autorytet władcy, jaśnie panującego 
Króla, który wjedzie na białym koniu i zrobi porządek z klasą polityczną, 
przywróci ład etyczny i naprawi zepsute do cna państwo. Każde państwo 
wymagające takich zabiegów może przywrócić do świetności w potocznej 
świadomości osoba męża stanu, odpowiednika jedynowładcy, monarchy, 
dyktatora. 

Monarchia – jako model panowania jedynowładcy, sprawującego wła-
dzę z woli Boga, suwerena – jest wzorem stabilności, ładu etycznego, 
hierarchicznego porządku. Strażnikiem, gwarantem oraz uosobieniem 
porządku monarchicznego jest władca absolutny, stojący ponad prawem, 
odpowiadający za swoje decyzje jedynie przed Bogiem i historią. Ten mo-
del panowania należy do przeszłości, związany jest z porządkiem feudal-
nym, z systemem opartym na dziedziczeniu i wartościach arystokratycz-
nych. Nie zmienia to wszakże faktu, że odwołuje się do niego wciąż wielu 
ludzi, poszukujących uzasadnienia swych konserwatywnych, elitarnych, 
ekskluzywnych poglądów politycznych. 

Monarchia jako sposób sprawowania władzy, ale niezwiązanej z pa-
nowaniem porządku arystokratycznego, jest wciąż obecny w ustrojach 
politycznych wielu państw. W Japonii czy Malezji bliższy jest nawet nie 
konstytucyjnej roli monarchy jako symbolu stałości i ciągłości władzy, 
lecz modelowi panowania jednego władcy – suwerena. W krajach euro-
pejskich o ustroju monarchii konstytucyjnej władza królewska jest tylko 
elementem złożonego systemu demokratycznego, w której dominują re-
guły parlamentarne. Król Wielkiej Brytanii sprawuje władzę – co prawda 
ograniczoną i w istocie rzeczy symboliczną – nie tylko na wyspach, lecz 
także w rozległym obszarze Wspólnoty Brytyjskiej, będąc jednocześnie 
królem Kanady i Australii.

W świadomości potocznej, w kulturze popularnej, masowej, dominuje 
obraz monarchii absolutnej, w której król jest osobą niezwykłą, chary-
zmatyczną, legendarną, baśniową. Kultura popularna daje upust tęskno-
cie za światem wyobrażonym, za modelem idealnym, za ucieleśnieniem 
cnót, jakim jest panujący monarcha. I ta tęsknota sprawia, że w kulturze 
pojawia się nieustanna potrzeba jej wyrażania przez mityczną narrację, 
literacką czy fi lmową opowieść, dramatyczną inscenizację. 
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