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Władza jest rzeczą smutną.

Napoleon Bonaparte





WSTĘP

Zamach stanu jest jedną z trzech, obok wyborów 

i dziedziczenia, metodą osiągania władzy w państwie. 

Metoda ta jest kwintesencją uzurpatorstwa politycz-

nego, władzę zdobywa się bowiem w tym przypadku 

z zastosowaniem siły i potem również siłą wymusza 

się posłuch. W wielu krajach świata, głównie w Ame-

ryce Południowej i Afryce, a w trochę mniejszym 

stopniu w Azji, przewrót stanowił do niedawna pod-

stawową technikę zdobywania władzy, był ustrojową 

normą, wprawdzie zawsze i bez wyjątku niezalegali-

zowaną formalnie i prawnie niedopuszczalną, a for-
tiori jawnie gwałcącą porządek konstytucyjny, ale 

praktycznie stosowaną i powszechnie akceptowaną 

przez uczestników politycznej gry, aspirujących do 

objęcia władzy w państwie.

O ile jednak zjawisko wyborów i procedury wy-

borcze, właściwe dla demokratycznej rywalizacji 

o władzę, jak i reguły sięgania po rządy na podstawie 

dziedziczenia tronu, charakterystyczne dla monarchii 
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absolutnej, zawsze znajdowały się w centrum uwa-

gi badaczy i obserwatorów polityki, a co za tym idzie 

– zostały dogłębnie i wszechstronnie przeanalizowa-

ne, o tyle zamach stanu jako znaczący element świata 

polityki, nieodłącznie związany z zabiegami o władzę, 

nigdy nie przyciągał uwagi. Owszem, poszczególne 

przewroty, którym często towarzyszyła pewna spek-

takularność, szczególna atmosfera czy specyficzny 

koloryt polityczny, wzbudzały zainteresowanie i były 

szeroko komentowane w środkach przekazu. Wszyst-

ko to jednak z reguły oznaczało zainteresowanie krót-

kotrwałe i powierzchowne. Zdarzało się, że konkret-

ne zamachy stanu były szczegółowo opisywane przez 

historyków i politologów, koncentrujących się na prze-

biegu zdarzeń, tj. na faktograficznym ujęciu zjawiska. 

Niestety, zamach stanu sam w sobie, jako fenomen 

polityczny, z rzadka tylko budził pogłębioną refleksję, 

czyli taką, która nie ograniczała się jedynie do przed-

stawienia i sportretowania konkretnego przewrotu, 

jego przebiegu oraz wywołanych przezeń skutków 

politycznych, lecz usiłowała zgłębić samą jego istotę. 

Dorobek światowej politologii na temat zamachu 

stanu jako fenomenu charakteryzującego się określo-

nymi cechami jest nadzwyczaj skromny i obejmuje 

niewiele wartościowych pozycji, z reguły nienowych, 

bo powstałych głównie w latach sześćdziesiątych, 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Jed-

nym słowem, w badaniach na temat zamachu stanu 
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absolutnie dominuje ujęcie historyczne, nastawione 

na odsłanianie faktów i zdarzeń związanych z kon-

kretnymi usiłowaniami przejęcia władzy w sposób 

nieprawomocny, występuje natomiast wyraźny defi-

cyt studiów politologicznych stawiających w centrum 

uwagi mechanizmy rządzące przewrotami. Intencją 

autora prezentowanej książki jest właśnie przeprowa-

dzenie ściśle teoretycznej, politologicznej, analizy za-

machu stanu, a mówiąc nieco inaczej – wypracowanie 

rudymentów konstrukcji, na której można by oprzeć 

teorię zamachu stanu. Ponad wszelką wątpliwość te-

oria taka powinna przede wszystkim rozważyć samą 

naturę zamachu stanu jako metody osiągania władzy 

i w rezultacie uchwycić jego specyfikę. W dalszej 

kolejności musi ona wskazać na podobieństwa i róż-

nice zachodzące pomiędzy zamachem stanu a inny-

mi zjawiskami, takimi jak rewolucja, rebelia, wojna 

domowa czy guerrilla, w wyniku których dochodzi 

do destrukcji istniejącego systemu władzy bądź do 

zasadniczej jego przebudowy. I wreszcie, powinna 

odsłonić mechanizm zamachu stanu, wychwycić te 

okoliczności i uwarunkowania, które decydują bądź 

o jego sukcesie, bądź o porażce. Takim założeniom 

i wynikającym z nich potrzebom podporządkowana 

jest struktura książki. 

W Polsce mamy pewną tradycję zamachu stanu. 

Podjęta u schyłku I Rzeczypospolitej dramatyczna 

próba ratowania niepodległego państwa, której kul-
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minacją było uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 

roku, dokonała się w atmosferze zamachu stanu, po-

nieważ reformy ustrojowe przeprowadzono w sposób 

stanowiący ostre pogwałcenie istniejącego porządku 

prawnego i instytucjonalnego. Ponad sto dwadzieścia 

lat później, dwa miesiące po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, w nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku gru-

pa prawicowych działaczy politycznych, której lidera-

mi byli pułkownik Marian Januszajtis i książę Eustachy 

Sapieha, podjęła nieudaną próbę dokonania przewro-

tu i przejęcia władzy. Marszałek Józef Piłsudski, głów-

ny twórca odrodzonej niepodległej Polski – rozczaro-

wany słabą i niewydolną demokracją – w maju 1926 

roku sięgnął po władzę poprzez zamach stanu, który 

przybrał postać krótkotrwałej, lecz gwałtownej (379 

ofiar śmiertelnych i 920 rannych) wojny domowej. 

Generał Wojciech Jaruzelski, w obronie słabnące-

go systemu komunistycznego, 13 grudnia 1981 roku 

ogłosił stan wojenny z wyraźnym i poważnym naru-

szeniem obowiązujących wówczas przepisów prawa, 

na czele z Konstytucją PRL. Często w świecie, lecz 

także i w Polsce, akcja gen. Jaruzelskiego jest prezen-

towana jako zamach stanu. Przykładowo, Norman 

Davies, znany i ceniony brytyjski historyk, specjalizu-

jący się m.in. w problematyce polskiej, posunął się na-

wet do stwierdzenia, że wprowadzenie stanu wojen-

nego było „najdoskonalszym zamachem wojskowym 

w historii nowożytnej Europy”1. Kwalifikacja prokla-
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mowania stanu wojennego jako zamachu stanu jest 

wszakże najzupełniej błędna, o zamachu stanu w no-

woczesnym jego rozumieniu można bowiem mówić 

tylko wtedy, gdy jego konsekwencją jest zmiana wła-

dzy w państwie, a nie utrzymanie politycznego status 
quo. Zamachem stanu nie są więc działania ratują-

ce panujący system władzy, choćby podejmowano 

je niezgodnie z obowiązującym prawem, a przecież 

z tą sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 1981. Po-

sunięcia gen. Jaruzelskiego nie można również uznać 

– chociaż występują tu pewne, jakkolwiek niepierw-

szorzędne, podobieństwa – za autoprzewrót (auto-
golpe), który stanowi wielce nietypową odmianę 

zamachu stanu. Autorem autoprzewrotu co prawda 

jest osoba stojąca na czele państwa, dopuszczająca 

się drastycznego nawet łamania prawa w imię swych 

racji czy kalkulacji politycznych, najczęściej chęci roz-

szerzenia władzy i uwolnienia jej spod jakiejkolwiek 

kontroli, lecz istota autoprzewrotu polega na tym, że 

jeden organ władzy państwowej występuje przeciw-

ko innym organom, co skutkuje zmianą układu ustro-

jowego, a także jakimś przeobrażeniem politycznym. 

A z tym absolutnie nie mieliśmy do czynienia w Polsce 

w grudniu 1981 roku, ponieważ siłowe rozwiązanie 

gen. Jaruzelskiego było aprobowane przez wszystkie 

bez wyjątku organy władzy, upatrujące w nim ratun-

ku dla siebie. Nastąpiła więc pełna identyfikacja całej 

ekipy rządzącej z pozaprawnym krokiem wykonanym 
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przez jej lidera. Ekipa ta nie tylko utrzymała swoją po-

zycję, lecz poczuła się pewniej na skutek neutralizacji 

antysystemowej opozycji demokratycznej. 

Po przełomie i zmianie ustroju w roku 1989, w Pol-

sce dość niespodziewanie zamach stanu stał się po-

jęciem szeroko stosowanym i niezmiennie zajmuje 

ważne miejsce w wokabularzu politycznym. Co rusz 

rozmaici politycy usuwani ze struktur władzy lub za-

grożeni utratą zajmowanej pozycji gromko krzyczą 

o dokonującym się zamachu stanu, którego rzekomo 

padają ofiarą. Oczywiście, sformułowania te nie mają 

jakichkolwiek podstaw i są rażącym nadużyciem. 

Jednak częste operowanie w sferze debaty publicznej 

przez prominentnych przedstawicieli świata polityki 

formułą zamachu stanu z jednej strony świadczy o ich 

zupełnym braku wiedzy – co skutkuje odwoływaniem 

się do pojęć, których znaczenia tak naprawdę zupeł-

nie się nie rozumie – i zarazem ilustruje zaskakująco 

niską kulturę polityczną, a z drugiej zaś – co jeszcze 

ważniejsze – pokazuje, niestety, wielką niedojrzałość 

polskiego systemu demokratycznego. Wszystko to 

powoduje, że analiza zjawiska zamachu stanu staje 

się nie tylko intrygująca pod względem badawczym, 

lecz także konieczna zarówno z uwagi na polskie do-

świadczenia polityczne, jak i wciąż obecną w naszym 

kraju pokusę sięgania – choćby werbalnie, a wiado-

mo, że od słów niedaleko do czynów – po zamach 
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stanu w rozgrywce politycznej, a także kultywowanie 

myślenia o polityce w tych kategoriach. 

*

Autor pragnie podziękować i wyrazić wdzięczność 

kilku osobom, a mianowicie mgr. Romanowi Graczy-

kowi, dr. Arturowi Gruszczakowi, dr Danucie Kabat, 

dr. Michałowi Kubátowi oraz dr. hab. Zbigniewowi 

Rudnickiemu, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Bez ich pomocy i życzliwości dotarcie 

do wielu uwzględnionych w pracy książek, publikacji 

i materiałów nie byłoby możliwe, a to zapewne posta-

wiłoby pod znakiem zapytania wykonalność samego 

zamierzenia.

PRZYPIS

1 „Gazeta Wyborcza” z 13–14 września 2008.
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ZAMACH STANU: 
POJĘCIE I KONTEKSTY





Zamach stanu, przewrót, rewolucja pałacowa, 

pucz, pronunciamiento – to określenia o dużej wy-

razistości, przykuwające uwagę i mocno oddziałują-

ce na wyobraźnię ludzi. Przy wszystkich dzielących 

je różnicach, mają wspólny mianownik, a mianowi-

cie to, że oznaczają zdobycie władzy w państwie za 

pomocą nielegalnych środków. Zmieniając oblicze 

państwa, stanowią procesy o wielkiej doniosłości po-

litycznej, choć zarazem nacechowane zdecydowanie 

negatywnym – nawet pejoratywnym – znaczeniem. 

Nie może być inaczej, ponieważ te pojęcia określają 

działania oznaczające – podkreślmy to z całą mocą 

raz jeszcze – nielegalne, często z użyciem przemocy, 

sięgnięcie po władzę polityczną. A tam gdzie zakłada 

się przemoc, trzeba liczyć się też z możliwymi ofiara-

mi w ludziach1. Francuski historyk Maurice Agulhon, 

autor książki Coup d’État et République (Zamach sta-

nu i Republika), pisze wprost, dokonując oceny nie 

tylko politycznej, ale i moralnej, że zamach stanu „jest 

złem”2. W warunkach współczesnego świata prze-

wrót, przeprowadzony nawet w najbardziej peryferyj-

nych państwach, od razu trafia na czołówki doniesień 

medialnych oraz staje się przedmiotem zainteresowa-

nia światowej opinii publicznej.
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Pojęcie „zamach stanu” zrodziło się na gruncie ję-

zyka francuskiego. Francuskie określenie zamachu 

stanu coup d’état zawiera słowo coup, które ozna-

cza „uderzenie”, „cios”, „raz”, „cięcie”, „strzał” lub 

„atak”3. Słowo to stosowane może być w różnych sy-

tuacjach i na oznaczenie wielu rzeczy. Na płaszczyź-

nie politycznej odnosi się to do swoistego uderzenia 

w państwo (état) po to, aby przejąć nad nim władzę. 

Uderzenie owo może nastąpić w różnych okolicznoś-

ciach i przyjmować odmienne formy, ale zawsze jest 

to nieoczekiwana, nagła, gwałtowna zmiana, a stan 

następujący po niej będzie politycznym zerwaniem 

ze stanem wcześniejszym. Język angielski bez jakiej-

kolwiek modyfikacji przejął francuskie słowo coup 

i pełne określenie coup d’état (ewentualnie bez znaku 

diakrytycznego coup d’etat), przypisując im dokładnie 

takie samo znaczenie, jakie mają we francuskim pier-

wowzorze4. W języku włoskim zamach stanu określa 

się terminem colpo di stato, zaś w języku hiszpańskim 

występuje golpe albo golpe d’estado5. Język polski po-

sługuje się w odniesieniu do tego zjawiska wymien-

nie dwoma określeniami – zamach stanu i przewrót, 
które dobrze odzwierciedlają jego istotę. „Zamach” 

to targnięcie się, porwanie się na coś lub na kogoś. 

Cechą zamachu jest szybkie i energiczne działanie. 

„Zamach stanu” oznacza zatem targnięcie się na 

państwo, równoznaczne z szybko przeprowadzonym 

zawłaszczeniem władzy w nim. Z kolei określenie 
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„przewrót” ukazuje gwałtowną zmianę, ostry zwrot, 

nagłe przeobrażenie. Przewrót polityczny jest tedy nie-

legalną zmianą rządów w państwie, przynosi obalenie 

dotychczasowej władzy i zastąpienie jej inną. 

„Zamach stanu – pisze badacz tego zjawiska Da-

vid C. Rapoport – jest aktem państwowym”6. Coup de 
théâtre w swym podstawowym znaczeniu jest nagłą 

zmianą oprawy scenicznej w teatrze, a szerzej ozna-

cza – sensacyjną zmianę lub po prostu sensację, coup 
de main – to nagły atak (uderzenie), analogicznie 

– coup d’état przynosi gwałtowną zmianę polityczną 

na skutek niespodziewanego uderzenia w centrum 

państwa. Posługując się pewną przenośnią, można 

by powiedzieć, że teatrem, w którym wystawia się 

dramat pt. „Zamach stanu”, jest państwo. Reżyserami 

i zarazem aktorami są tu uczestnicy zamachu stanu, 

spiskowcy i konspiratorzy, którzy „grają” przypisane 

im role, natomiast publicznością staje się całe społe-

czeństwo, z uwagą obserwujące rozwój wydarzeń. 

Zamach stanu to szczególnego rodzaju uderzenie 

w państwo, cios mu zadany. Eric Carlton, autor książki 

pt. The State against State. The Theory and Practice of 
the Coup d’Etat (Państwo przeciwko państwu. Teoria 

i praktyka zamachu stanu), rzecz tę ujmuje jeszcze 

ostrzej i powiada, że „Zamach stanu jest szczególnego 

rodzaju napaścią na państwo”7. Ów atak na państwo 

i w państwo nie zmierza jednak do jego zburzenia 

i likwidacji, lecz nielegalnie, a zarazem drastycznie 
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i gwałtownie zmienia panujący porządek polityczny. 

Tym samym państwo po zamachu nie jest już tą samą 

strukturą polityczną, jaką było wcześniej. Zamach 

stanu może mieć charakter wojskowy i tak rzeczywi-

ście jest najczęściej, ale udział wojska nie stanowi tu 

bezwzględnego warunku. Możliwy jest również abso-

lutnie cywilny przewrót, choć prawdę powiedziawszy 

tego rodzaju sytuacja to rzadkość. 

Zamach stanu najczęściej jest dziełem osób, które 

już w jakiś sposób są obecne w organach państwa, 

mało tego – sprawują w nich znaczące funkcje. Zda-

niem niektórych badaczy pierwszorzędnym kryte-

rium określającym przewrót jest właśnie to, że prze-

prowadzają go ludzie już uczestniczący w strukturach 

państwa oraz posiadający mniejszy lub większy udział 

we władzy8. A zatem zamach stanu jest uskutecznia-

ny niejako z góry, w odróżnieniu od rewolucji, która 

wybucha na dole. Istotnie tak jest w zdecydowanej 

większości wypadków, ale czynienie z tego faktu 

czynnika definiującego zamach stanu nie wydaje się 

trafne. Przewrót może bowiem zrodzić się poza apa-

ratem państwa, np. z taką sytuacją będziemy mieć do 

czynienia, gdy w warunkach systemu autorytarnego 

opozycja sięgnie po władzę, organizując akcję poli-

tyczną popartą przez siły zbrojne, które wypowiedzia-

ły posłuszeństwo dotychczasowej władzy. Oczywiste 

jest wszakże, iż przewrót zainicjowany poza strukturą 

państwa, pozbawiony odpowiednio mocnego popar-
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cia prominentnych funkcjonariuszy państwa, jest nie-

słychanie trudny do skutecznego przeprowadzenia, 

a już z całą pewnością nie powiedzie się, gdy prze-

ciwko niemu wystąpi armia. 

Według definicji amerykańskiego politologa 

Edwarda Luttwaka, prekursora badań nad zama-

chem stanu i autora słynnej książki pt. Coup d’État: 
A Practical Handbook (Zamach stanu: praktyczny 

podręcznik): 

„Zamach stanu polega na infiltracji małego, ale znaczą-

cego, segmentu aparatu państwowego, który następnie 

jest wykorzystany do pozbawienia rządu kontroli nad 

całą resztą”9. 

Definicja ta trafnie oddaje istotę sprawy, lecz, nie-

stety, nie jest dostatecznie klarowna. Znacznie proś-

ciej zamach stanu można określić jako pozaprawne 

obalenie przez stosunkowo małą grupę spiskowców 

istniejącej władzy z zastosowaniem strategii nagłe-

go opanowania newralgicznych instytucji i urządzeń 

państwa, której towarzyszy użycie siły lub groźba 

sięgnięcia po nią. Przewrót jest – podkreślmy to 

z całą mocą, by uniknąć wszelkich nieporozumień 

– dziełem konspiratorów, a nie zmianą polityczną 

wymuszoną przez masowe wystąpienia społeczne.

Zamach stanu i przewrót to synonimy, a zatem po-

jęcia te mogą być używane wymiennie. Pucz10 i pro-
nunciamiento11 to specyficzne formy zamachu stanu: 

mają całkowicie wojskowy charakter, przeprowadza-
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ne są manu militari oraz posiadają odrębne wyróż-

niające je cechy, które nie są charakterystyczne dla 

wszelkich przewrotów.

Określenie „zamach stanu” ulegało zmianie w cią-

gu dziejów. Dzisiejsze rozumienie tego pojęcia w spo-

sób znaczący odbiega od tego, jak pojmowano je 

przed trzema wiekami, kiedy się pojawiło. Owa róż-

nica wynika z dwóch elementów: po pierwsze – inni 

są w dobie współczesnej aktorzy zamachu stanu, 

czyli podmioty, które go przeprowadzają, a po drugie 

– zmieniła się sama forma tego politycznego aktu, co 

oznacza, że obecnie przeprowadza się go w sposób 

zupełnie inny niż dawniej. Jednakże jeden element 

nie podlegał przekształceniom i pozostał w gruncie 

rzeczy taki sam, stanowiąc swoisty pomost pomię-

dzy dawnymi przewrotami i ich współczesną posta-

cią. Przewrót mianowicie zawsze był i jest związany 

z władzą państwową w najczystszej postaci, wyrażał 

usiłowanie jej niespodziewanego i szybkiego przeję-

cia. Co więcej, z reguły niezmiennie był – i jest – dzie-

łem części organów czy instytucji państwa lub osób 

usytuowanych odpowiednio wysoko w strukturze 

władzy państwowej, które są niezadowolone z do-

tychczasowego sposobu realizowania polityki bądź 

aspirują do sięgnięcia po władzę większą niż ta, którą 

w danym momencie dysponują, albo też z pogwał-

ceniem prawa dążą do ugruntowania i wzmocnienia 

swych rządów, a ich ambicje zyskują aprobatę bądź 
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przyzwolenie sił zbrojnych. Carlos Barbé, autor cieka-

wych opracowań poświęconych temu zjawisku, traf-

nie zauważył, że „zamach stanu prawie zawsze jest 

instrumentem mniejszości dążących do zagarnięcia 

władzy politycznej”12. Grupy te z natury rzeczy, jako 

polityczne mniejszości właśnie, nie są w stanie sięg-

nąć po władzę poprzez procedury demokratyczne, bo 

ich cele, dążenia i programy nie mają szans na uzy-

skanie poparcia szerokich kręgów społecznych. Prze-

wrót przeprowadzony przez podmiot, który ma popar-

cie większości społeczeństwa, stanowi coś w rodzaju 

wyjątku od reguły. Skoro zamach stanu oznacza uzur-

pację władzy, to niezmiennie jest zjawiskiem opatrzo-

nym zdecydowanie negatywnymi konotacjami13. 

Krótki przegląd historyczny pozwoli nam lepiej 

uchwycić zasygnalizowane powyżej elementy zmia-

ny i ciągłości w pojmowaniu zamachu stanu. Mimo 

że przewroty są nieodłączną częścią historii politycz-

nej ludzkości i szeroko były stosowane już w staro-

żytności, samo pojęcie jest znacznie młodsze. Ponad 

wszelką wątpliwość ustalono, że określenie „zamach 

stanu” pojawiło się po raz pierwszy z chwilą, gdy 

w roku 1639 mieszkający w Rzymie paryżanin Ga-

briel Naudé napisał swe Considérations politiques 
sur le Coup d’État (Rozważania polityczne o zama-

chu stanu). Naudé pracował wówczas jako bibliote-

karz wpływowego kardynała Bagni, który zlecił mu 

zajęcie się tym tematem. Traktat ukazał się zaledwie 
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w dwunastu egzemplarzach, ponieważ – jak pisał 

autor – „sprawy, które porusza, są tak bardzo waż-

ne, że wielce odpowiednim wydaje się, aby nie były 

szeroko znane”14. Według Naudé, da się wyróżnić trzy 

zasadnicze rodzaje zamachu stanu. Pierwszy rodzaj 

– to zamach stanu przeprowadzony w celu zbudo-

wania lub ochrony państwa, albo też dla zachowa-

nia imperium; drugi – to zamach stanu jako działanie 

podjęte w imię racji stanu, trzeci zaś – to akcja typu 

coup d’état15. Jak łatwo zauważyć, dopiero w trzecim 

przypadku zamach stanu jawił się jako czyn moralnie 

naganny, dążenie do zdobycia nienależnej pozycji, 

zawłaszczenie państwa czy jego dewastacja. Musiał 

być więc oceniany jako akt negatywny, nieznajdujący 

żadnego usprawiedliwienia i uzasadnienia, całkowi-

cie naganny zarówno pod względem politycznym, jak 

i moralnym. 

Odwołując się do bogatego materiału historyczne-

go, Naudé podawał liczne przykłady różnych typów 

zamachów stanu. Zamachem stanu była na przykład 

decyzja Katarzyny Medycejskiej o wyeliminowaniu 

hugenotów podczas nocy św. Bartłomieja czy decy-

zja cesarza Tyberiusza zakazująca kuzynce, która zo-

stała wdową, powtórnego wyjścia za mąż, z obawy, 

aby ewentualne dzieci z tego związku nie przejęły 

sukcesji tronu, ubiegając dzieci cesarza. Faktem jest, 

że wszystkie przytaczane przez Naudé przykłady za-

machu stanu dotyczyły sytuacji, kiedy władza – rozu-
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miana jako panujący i jego otoczenie – podejmowała 

niespodziewaną decyzję w kluczowej dla państwa 

sprawie, która post factum była uzasadniana intere-

sem publicznym czy dobrem wspólnym, a w rzeczy-

wistości służyła rządzącym. Ważne i wymagające 

podkreślenia jest to, iż owo rozstrzygnięcie, obmy-

ślane i przygotowywane w tajemnicy, zapadało nie-

spodziewanie, z zaskoczenia, tak aby uniknąć prze-

ciwdziałania ze strony tych, przeciwko którym było 

podjęte.

W taki oto sposób zainicjowane pojęcie zosta-

ło z czasem zawężone do działań nastawionych na 

gwałtowną zmianę porządku państwowego oraz pod-

ważających określające ten porządek reguły prawne, 

przede wszystkim o charakterze konstytucyjnym. 

Zamachem stanu stały się zatem posunięcia spra-

wujących władzę polegające na łamaniu konstytucji 

i porządku prawnego albo też sięganie po władzę 

w nielegalny sposób. Mówiąc inaczej, zamach stanu 

upowszechnił się wyłącznie na określenie sytuacji po-

dobnych czy wręcz identycznych jak trzeci przypadek 

rozważany przez Naudé, czyli jako zjawisko sprzecz-

ne z prawem, w sensie politycznym i moralnym zde-

cydowanie złe, niepodbudowane żadnymi wyższymi 

i godnymi uwzględnienia racjami. Co więcej, i to jest 

tutaj niesłychanie istotne, działaniom tym zawsze 

towarzyszyć musiało użycie siły bądź przynajmniej 

groźba sięgnięcia po nią. We Francji, jako pierwszym 
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kraju na świecie, ugruntowało się definiowanie za-

machu stanu jako poważnego pogwałcenia zasad 

konstytucyjnych, określających funkcjonowanie pań-

stwa, przez tych, którzy uczestniczą w sprawowaniu 

władzy, ale pragną jej jeszcze więcej lub chcą odrzu-

cić krępujące ich reguły16. 

W tym sensie pierwszym, a więc klasycznym, 

w pełni nowoczesnym zamachem stanu było obalenie 

przez prezydenta Ludwika Bonapartego II Republiki 

Francuskiej i ogłoszenie się przez niego nowym cesa-

rzem Francji. 2 grudnia 1851 roku Ludwik Bonaparte, 

którego kadencja prezydencka dobiegała końca, wydał 

wiernym sobie oddziałom wojskowym rozkaz zajęcia 

budynku parlamentu, a następnie ogłosił rozwiązanie 

ciała przedstawicielskiego. Niebawem przeprowadzo-

no plebiscyt, w którym głosujący opowiedzieli się za 

restauracją cesarstwa. W ten sposób były prezydent 

Ludwik Bonaparte stał się cesarzem Napoleonem III17. 

Działania Ludwika Bonaparte, dążącego do sku-

pienia w swych rękach pełnej i arbitralnej władzy, 

wyznaczyły swoisty kanon przewrotu politycznego. 

Karol Marks (1818–1883), opisując te wydarzenia, zi-

dentyfikował cztery elementy charakteryzujące za-

mach stanu oraz tworzące warunki do jego skuteczne-

go przeprowadzenia. Po pierwsze, przewrót musi być 

przygotowywany w sposób sekretny i spiskowy, a gdy 

nadejdzie odpowiedni czas, jest on przeprowadzany 

znienacka. Zamachowi stanu sprzyja napięta sytua-
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cja polityczna, a także gwałtowne konflikty społeczne 

oraz narastające w społeczeństwie przekonanie, że 

panujący kryzys da się przełamać tylko poprzez uży-

cie siły i z pominięciem obowiązujących procedur. Po 

wtóre, postępuje dezorganizacja istniejącego systemu 

władzy, jest on niewydolny i powszechnie kontesto-

wany. Po trzecie, zamachowcy sprawują kontrolę nad 

odgrywającymi kluczową rolę w takiej sytuacji siłami 

zbrojnymi lub przynajmniej są pewni ich życzliwości 

oraz zrozumienia dla swojej akcji. Po czwarte wresz-

cie, przestają działać mechanizmy przedstawicielskie, 

postępuje rozziew pomiędzy społeczeństwem a klasą 

polityczną, oderwany od rzeczywistości i pogrążony 

w wewnętrznych sporach parlament traci autorytet, 

a w konsekwencji porządek demokratyczny nie ma 

zdeterminowanych obrońców18. 

Słabością refleksji nad zamachem stanu przez dłu-

gi czas była niewątpliwie skłonność do uznawania 

za przewrót działań podważających istniejący porzą-

dek i odwołujących się do przemocy, inicjowanych 

wszakże jedynie przez te osoby, które uczestniczą już 

w jakiś sposób w sprawowaniu władzy. Tym samym 

za zamach stanu nie mogły być uznane nielegalne 

usiłowania przejęcia władzy w państwie przez ludzi 

usytuowanych poza elitą rządzącą, a przecież tego 

rodzaju akcje z całą pewnością wyczerpują wszelkie 

znamiona przewrotu. E. Luttwak mocno podkreśla 

różnicę między rewolucją pałacową a zamachem 
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stanu. Rewolucja pałacowa jest przeprowadzana 

wewnątrz systemu władzy i przez ludzi tam umiej-

scowionych, stanowi „manipulację związaną z osobą 

władcy”19. Przewrót pałacowy, generalnie rzecz bio-

rąc, ma na celu usunięcie rządzącego i zastąpienie go 

kimś innym, ale wywodzącym się ze szczytów wła-

dzy. Może jednak przyjąć również nieco inną postać. 

Szczególną bowiem formą przewrotu pałacowego jest 

autoprzewrót (autogolpe)20, zwany też niekiedy „bia-

łym zamachem stanu”. Autoprzewrót polega na tym, 

że rządzący podmiot polityczny – niemal zawsze to 

prezydent lub monarcha – przejmuje nadzwyczajną 

władzę, zawiesza konstytucję i łamie porządek praw-

ny, a równocześnie represjonuje, tłamsi, marginalizuje 

czy ignoruje inne organy władzy, np. parlament i rząd, 

które nie mają nic do powiedzenia w sprawach polityki 

państwa, stając się ustrojową fikcją, a w bardziej skraj-

nym wariancie – w ogóle przestają istnieć, ponieważ 

zostaje ustanowiona dyktatura osobista szefa państwa. 

Autogolpe to – mówiąc prościej – wystąpienie jednego 

ośrodka politycznego przeciwko pozostałym, mające 

na celu zawłaszczenie pełni władzy państwowej. „Za-

mach stanu – jak nieco przewrotnie pisze E. Luttwak 

– jest sprawą znacznie bardziej demokratyczną”21 ani-

żeli przewrót pałacowy. Może bowiem być przeprowa-

dzony całkowicie z zewnątrz układu władzy. 

Współczesne rozumienie zamachu stanu oznacza 

zaplanowane i zorganizowane nagłe obalenie istnie-
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jącej władzy politycznej z pogwałceniem obowiązu-

jących zasad prawnych i konstytucyjnych, któremu 

towarzyszy użycie siły lub groźba sięgnięcia po nią. 

Autorami przewrotu mogą być zatem ludzie obecni już 

w szeroko rozumianej sferze rządzącej czy uczestni-

czący w sprawowaniu władzy, ale też równie dobrze 

osoby zupełnie nienależące do tych kręgów i w żaden 

sposób z nimi niepowiązane. Konsekwencją skutecz-

nego zamachu stanu jest ustanowienie nowej władzy 

państwowej, która z punktu widzenia dotychczaso-

wego ładu prawnego jest nielegalna. Władza ta, rzecz 

jasna, nielegalną być nie chce i szybko przystępuje do 

konstruowania nowego systemu politycznego wraz 

z całą jego infrastrukturą prawną oraz instytucjonalną. 

Pora teraz na zdefiniowanie, czym jest pronuncia-
miento oraz pucz. Pronunciamiento – pisze Luttwak – 

„zasadniczo jest hiszpańską i południowoamerykań-

ską wersją wojskowego coup d’état, lecz wiele nie-

dawnych afrykańskich przewrotów przybrało rów-

nież tę szczególną formę”22. W dziewiętnastowiecznej 

Hiszpanii pronunciamiento miało bardzo zrytualizo-

waną formę. Najpierw wojskowi rozpowszechniali 

pogłoski o społecznym niezadowoleniu z panującej 

sytuacji, potem był zawiązywany spisek, konspirato-

rzy ustalali podział zadań i określali swą przyszłą po-

zycję w państwie i w wojsku, w końcu przystępowali 

do akcji, wzywając żołnierzy, aby razem ze swoimi 

oficerami wystąpili przeciwko rządowi. Początkowo 
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pronunciamiento miało z reguły w sensie politycznym 

charakter raczej liberalny, nie zaś reakcyjny czy kon-

serwatywny. Wojskowi występowali przeciwko wła-

dzy z reformatorskim programem oraz odwoływali 

się do woli narodu krzywdzonego przez rządzących. 

Później, gdy wojsko stało się bardziej prawicowe 

i zachowawcze, a rządy miały oblicze raczej progre-

sywne, pronunciamiento utraciło pierwotne liberalne 

oblicze. Wojskowi, którzy sięgali po władzę, posługu-

jąc się tą metodą, już nie bronili uciemiężonego ludu, 

lecz działania swe uzasadniali dobrem państwa lub 

koniecznością obrony zagrożonego ładu i porząd-

ku. Pronunciamiento upowszechniło się w Ameryce 

Łacińskiej, w XIX i XX wieku stając się tam w wie-

lu krajach głównym sposobem kreowania władzy. 

Stanowiło to też konsekwencję niesłychanie mocnej 

pozycji armii w strukturze państw tego regionu. Siły 

zbrojne stały się nie tylko obrońcą państwa przed za-

grożeniem zewnętrznym, ale utożsamiły się z samym 

państwem oraz postawiły w roli wyłącznego inter-

pretatora jego dobra i interesów. Dobre dla państwa 

stawało się więc to, co armia uznała za dobre. Uspra-

wiedliwiona została tym samym każda interwencja 

wojska w sprawy władzy i polityki, o ile doszło ono 

do przekonania, iż rozwój sytuacji zmierza w złym 

kierunku. Z tych pozycji siły zbrojne występowały 

przeciwko rządzącym, gdy z jakiegoś powodu utra-

cili oni zaufanie ludzi w mundurach, albo przeciwko 
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ludowi, dławiąc dążenia społeczne postrzegane jako 

wrogie wobec państwa. Pronunciamiento jest zatem 

rodzajem zamachu stanu, który organizuje i przepro-

wadza armia, a rolę przywódczą odgrywa w nim jej 

dowódca. Rządy przejmuje tu bezpośrednio wojsko. 

Przewrót inicjowany, przeprowadzany i kierowany 

przez cywili, którzy tylko korzystają ze wsparcia lub 

pomocy sił zbrojnych czy pewnych formacji wojsko-

wych, nie ma charakteru pronunciamiento23. Jednak-

że określanie mianem pronunciamiento przewrotów 

wojskowych, następujących poza światem hiszpań-

skojęzycznym byłoby dość nieautentyczne i sztuczne, 

lepiej więc posłużyć się w tym wypadku pełną formu-

łą opisową – wojskowy zamach stanu. 

Specyficznym wojskowym zamachem stanu jest 

pretorianizm, fenomen polityczny mający bardzo 

długą tradycję, zrodził się on bowiem już w późnym 

okresie Imperium Rzymskiego. Gwardia pretoriań-

ska, powołana do ochrony cesarza, z czasem stała się 

ośrodkiem kontrolującym cały układ władzy. Preto-

rianizm w dosłownym znaczeniu to zatem obalanie 

i kreowanie przywódców politycznych przez dowód-

ców sił zbrojnych; tym samym jest równoznaczny 

z faktyczną podległością władzy politycznej wobec 

wojska, które sprawuje kuratelę nad państwem, decy-

duje o tym, kto rządzi, i grozi interwencją, gdy sprawy 

nie idą po jego myśli24. W szerszym zaś ujęciu, które 

jednak jest o wiele mniej precyzyjne i dokładne, pre-
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torianizm bywa w ogóle utożsamiany z sytuacją, gdy 

wojsko sprawuje bezpośrednią władzę. Pretoriański 

charakter – zarówno w węższym, jak i szerszym rozu-

mieniu tego pojęcia – miało wiele zamachów stanu 

przeprowadzonych w Ameryce Południowej25. 

Z kolei pucz, który również stanowi rodzaj woj-

skowego zamachu stanu, zasadniczo jest zjawiskiem 

– chociaż nie stanowi to warunku absolutnie specy-

fikującego ten typ przewrotu – rozgrywającym się 

w czasie wojny bądź bezpośrednio po wojnie, kiedy 

skutki konfliktu są jeszcze wyraźnie odczuwalne i de-

terminują rzeczywistość społeczną oraz polityczną. 

Pucz przeprowadza – i to jest warunkiem sine qua 
non tego przewrotu – sformalizowana struktura dzia-

łająca w obrębie sił zbrojnych i podporządkowana 

jednolitemu dowództwu, ale jednak nie armia jako 

całość. Przywódcą puczu jest dowódca jakiejś forma-

cji wojskowej, lecz nie dowódca całych sił zbrojnych. 

Przykładem puczu jest pucz generała Ławra Korniło-

wa, który w obliczu słabości i postępującego paraliżu 

Rządu Tymczasowego 25 sierpnia 1917 roku (7 wrześ-

nia) ruszył ze swoimi oddziałami na Piotrogród, aby 

ustanowić w Rosji dyktaturę wojskową. Pucz zakoń-

czył się niepowodzeniem, co umiejętnie wykorzy-

stali bolszewicy dla umocnienia swoich wpływów26. 

Gdyby gen. Korniłow – spekuluje Luttwak – odniósł 

sukces, „miasto [Leningrad – M.B.] być może nosiło-

by jego nazwisko zamiast nazwiska Lenina”27. Innym 
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szerzej znanym puczem była, również nieudana, pró-

ba przejęcia władzy w Niemczech w marcu 1920 roku, 

przeprowadzona przez – wyrażające prawicowe sym-

patie polityczne – oddziały wojskowe, która przeszła 

do historii pod nazwą „pucz Kappa”28. Nic wspólnego 

z puczem nie miały natomiast wydarzenia rozgrywa-

jące się w Moskwie w sierpniu 1991 roku, kiedy to 

zachowawcza część aparatu kierowniczego Związku 

Radzieckiego podjęła nieudaną próbę powstrzymania 

rozpadu systemu komunistycznego w tym państwie 

poprzez dokonanie przewrotu. Wydarzenia te są po-

wszechnie błędnie określane w całym świecie jako 

„pucz moskiewski”. W przekazie medialnym i publi-

cystycznym, który zdominował współczesny dyskurs 

publiczny, ugruntowało się bowiem używanie termi-

nu „pucz” jako równoznacznego i tym samym w peł-

ni wymienialnego z pojęciem „zamach stanu”. 

Gdy pod uwagę weźmiemy wydarzenia XX wieku, 

dostrzeżemy olbrzymie rozszerzenie treści znacze-

niowej pojęcia „zamach stanu”, którym zaczęto obej-

mować nader różne zjawiska polityczne. Gdybyśmy 

posłużyli się zaproponowanym powyżej rozumie-

niem zamachu stanu albo nawet klasyczną definicją 

francuską, to wniosek byłby taki, że na początku lat 

sześćdziesiątych XX wieku więcej niż połowa państw 

świata miała władze wyłonione w wyniku zamachu 

stanu, a zatem przewrót jako metoda sięgania po 

władzę był zjawiskiem znacznie częstszym niż wybo-
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ry czy sukcesja monarchiczna. Obecnie ta proporcja 

nieco się zmieniła na korzyść państw o demokratycz-

nym systemie władzy, ale sam problem niewątpliwie 

pozostał. 

Jednakże aktorzy zamachu stanu w ciągu dziejów 

bardzo się zmienili. W znacznej większości wypad-

ków tymi, którzy zdobyli władzę przez zamach sta-

nu, w realiach współczesnego państwa byli wysokiej 

rangi wojskowi. Siły zbrojne stały się więc tą częścią 

aparatu państwowego, która najczęściej łamała ład 

konstytucyjny i w odwołaniu do przemocy albo się-

gała bezpośrednio po władzę dla siebie, albo też kre-

owała nowych rządzących, najczęściej spełniających 

rolę fasadową, bo politycznie bezwolnych i w pełni 

podległych armii. Druga połowa XX wieku dostarcza 

bardzo wielu przykładów uzasadniających tezę, iż 

w wielu krajach – głównie tzw. Trzeciego Świata – ar-

mia była (i jest nadal) wylęgarnią tendencji przewro-

towych, a jej dowódcy stają się autorami zamachów 

stanu. W całej niemal Ameryce Łacińskiej wojskowy 

zamach stanu (owo sławetne pronunciamiento) stał 

się – o czym już była mowa – podstawową metodą 

sięgania po władzę. Po jakimś czasie, krótszym lub 

dłuższym, rządzących zamachowców, którzy naj-

częściej zadbali już o pozory legalizacji swych rzą-

dów, zastępowali autorzy nowego przewrotu. Ponurą 

palmę pierwszeństwa na tym polu dzierży Boliwia. 

Kraj ten w ciągu 183 lat niepodległości doświadczył 
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187 zamachów stanu. W tym wypadku można wręcz 

mówić o codzienności przewrotu. David Hebditch 

i Ken Connor z sarkazmem piszą, iż „upadek boli-

wijskiego rządu jest wydarzeniem sezonowym, tak 

przewidywalnym jak opadanie jesiennych liści, lecz 

znacznie bardziej hałaśliwym”29. Inne kraje Ameryki 

Łacińskiej, jak np. Argentyna czy Paragwaj, tylko nie-

znacznie ustępują Boliwii na tym mało chwalebnym 

polu. Niewiele lepiej jest w państwach afrykańskich, 

które w dziedzinie zamachu stanu są – jak zauwa-

żają D. Hebditch i K. Connor – „poważnym rywalem 

dla Środkowej i Południowej Ameryki”30. Wojskowy 

zamach stanu stał się w rzeczywistości – jak trafnie 

określili to badacze afrykańskich przewrotów J.C. Jen-

kins i A.J. Kposowa – „zinstytucjonalizowaną metodą 

zmiany rządów w postkolonialnej Afryce”31. W okre-

sie 1960–1982 prawie 90 procent spośród 45 niepodle-

głych państw Czarnej Afryki doświadczyło zamachu 

stanu, próby zamachu stanu czy spisku zawiązanego 

w celu przejęcia władzy. W tym czasie łącznie w tych 

państwach odnotowano 115 legalnych zmian rządów, 

52 udane zamachy stanu, 56 prób przewrotu oraz 102 

spiski antyrządowe przygotowujące przewrót32. 

W ciągu dziejów, od refleksji Naudé po czasy 

obecne, kluczowym elementem dla scharakteryzo-

wania najgłębszej natury zamachu stanu pozostaje 

niezmiennie odpowiedź na pytanie: kto zamach or-

ganizuje i następnie go przeprowadza? W porządku 
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chronologicznym początkowo owym podmiotem 

zamachu stanu był panujący, dążący do rozszerzenia 

swej władzy bądź wyeliminowania konkurentów, po-

tem ktoś z uczestników istniejącego systemu władzy 

politycznej, lecz nie najważniejsza osoba w państwie, 

a wreszcie część aparatu władzy państwowej, zazwy-

czaj siły zbrojne lub zasadniczy ich trzon.

Wybitny politolog amerykański Samuel P. Hun-

tington w latach sześćdziesiątych XX wieku zapro-

ponował typologię zamachów stanu, którą do chwili 

obecnej uznaje się za najbardziej klarowną, a w każ-

dym razie jest ona najbardziej rozpowszechniona. 

Ta klasyczna, choć zarazem kontrowersyjna, o czym 

jeszcze będzie mowa – typologia za kryterium przyj-

muje cel polityczny, jaki stawiają przed sobą twórcy 

przewrotu. Uwzględnia ona zasadniczo trzy rodzaje 

przewrotów: rządowe zamachy stanu, rewolucyjne 

zamachy stanu oraz reformistyczne zamachy sta-

nu. Rządowy zamach stanu (governmental coup), 

zwany też rewolucją pałacową lub przewrotem pa-

łacowym, zmierza wyłącznie do zmiany przywódz-

twa państwowego, a jego autorzy – wywodzący się 

zresztą z kręgów władzy – nie zakładają jakichkol-

wiek zmian społecznych czy gospodarczych, a tak-

że opierają się na tej samej bazie politycznej, która 

dotychczas stanowiła zaplecze elity rządzącej, i nie 

zmieniają mechanizmów funkcjonowania państwa. 

Rewolucyjny zamach stanu (revolutionary coup) 
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pociąga za sobą poważne przekształcenia struktu-

ry politycznej, społecznej i gospodarczej państwa. 

Co więcej, podmiot władzy całkowicie się zmienia, 

utożsamia się z zupełnie nową ideologią oraz odwo-

łuje się do warstw czy grup społecznych do tej pory 

uważających się za pokrzywdzone, a przynajmniej 

sytuujących się na drugim planie. Z kolei reformi-

styczny zamach stanu (reform coup) nie dąży do 

radykalnej zmiany sytuacji, ale równocześnie przy-

nosi plan stopniowych reform politycznych, społecz-

nych i gospodarczych, które mają w jakimś stopniu 

odmienić oblicze zarówno państwa, jak i żyjącego 

w jego granicach społeczeństwa. Często zamachowi 

temu towarzyszy program, który doskonale streszcza 

hasło „zmiana i postęp”33.

Niektórzy polemizujący z S.P. Huntingtonem ba-

dacze zarzucali mu, chyba z dużą dozą słuszności, 

że bagatelizuje on pozaprawny charakter zamachu 

stanu, traci z pola widzenia jego nielegalność, co po-

woduje, iż w zaproponowanym ujęciu sam przewrót 

staje się zjawiskiem neutralnym, zaś o jego ocenie, 

negatywnej lub pozytywnej, przesądzają dopiero 

działania przeprowadzone po zamachu przez nową 

ekipę rządzącą, a także skutki tych działań34. Co wię-

cej, jego klasyfikacja posługuje się w nazbyt elastycz-

ny sposób pojęciami „rewolucja” i „zamach stanu”, 

nie wytyczając pomiędzy nimi uchwytnej granicy, co 

wydaje się niezbędne. 



40 ZAMACH STANU

Autorem drugiej i jeszcze bardziej kontrowersyjnej 

propozycji wyodrębniania różnych typów przewro-

tów jest przywoływany już w tym tekście Edward 

Luttwak. Mówi on o trzech rodzajach nielegalnego 

sięgania po władzę, tj. o zamachu stanu, pronuncia-
miento i puczu. Linię podziału wytycza tu cywilny 

lub wojskowy charakter zjawiska. Według Luttwaka, 

zamach stanu ma charakter cywilny, podczas gdy 

pronunciamiento i pucz oznaczają przewrót wojsko-

wy35. Ujęcie takie wydaje się jednak dość sztuczne, 

a co ważniejsze opiera się na zupełnie arbitralnym 

założeniu, że zamach stanu to dzieło osób cywilnych. 

Propozycja Luttwaka stoi też w sprzeczności z ogólnie 

przyjętym rozumieniem zamachu stanu jako zjawi-

ska obejmującego szerokie spektrum szczegółowych 

zdarzeń. Wojskowy zamach stanu to pojęcie mocno 

zakorzenione zarówno w nauce o państwie i politolo-

gii, przekazach medialnych, jak i języku potocznym. 

Ponunciamiento i pucz natomiast to określenia spe-

cjalistyczne, wysoce hermetyczne, trudno więc ocze-

kiwać, aby trafiły do obiegu powszechnego jako na-

zwy określające wojskowe przewroty. 

Jeszcze bardziej wątpliwa jest teza Luttwaka o po-

litycznej neutralności zamachu stanu. Autor ten do-

wodzi: 

„Rewolucje są z reguły »lewicowe«, podczas gdy pucz 

i pronunciamiento zazwyczaj inicjują siły prawicowe. 

Zamach stanu jest natomiast politycznie neutralny i nie 
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można zakładać, że jakiś szczególny rodzaj polityki na-

stąpi po zdobyciu władzy. To prawda, iż większość prze-

wrotów miała zdecydowanie prawicowy charakter, lecz 

wcale tak być nie musi”36. 

Obserwacje poczynione przez Luttwaka, dotyczą-

ce politycznego zabarwienia rewolucji i przewrotów, 

są trafne, ale wyciąga on z nich błędne wnioski. Nie 

ma przecież żadnej politycznej neutralności rewolucji, 

jak i nie ma politycznej neutralności zamachu stanu, 

pronunciamiento czy puczu. Wszystkie one mają wy-

raźną barwę ideowo-polityczną. To prawda, że prawi-

cowa rewolucja jest ewenementem, lecz prawdą jest 

również, iż lewicowe pronunciamiento i lewicowe 

pucze zdarzały się dość często, podobnie rzecz się 

ma w wypadku cywilnych zamachów stanu. Zamach 

stanu jest po prostu metodą sięgania po władzę i jako 

metoda nie może być ani prawicowy, ani lewicowy; 

nie może też być bardziej prawicowy niż lewicowy 

czy na odwrót. Prawdą wszelako jest, iż nierzadko 

przewroty mają jednoznacznie zachowawcze obli-

cze w sensie ideowym oraz politycznym, nastawione 

są na obronę i utwardzenie istniejącego systemu lub 

mają na celu siłowe zatrzymanie czy zdławienie ma-

sowych ruchów społecznych, podczas gdy rewolucje 

są zasadniczo zawsze progresistowskie. 

Z zamachem stanu wiąże się niesłychanie poważ-

ne ryzyko. Gdy się powiedzie, jego autorzy przejmu-

ją kontrolę nad państwem, w razie fiaska grożą im 
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bardzo poważne konsekwencje, w tym nawet utrata 

życia. Ryzykuje się życiem, bowiem stawka jest nie-

bywale wysoka – przejęcie władzy w państwie. Re-

kapitulując, można by obrazowo powiedzieć, że po-

przez zamach stanu droga wiedzie albo do salonów 

władzy, albo do więzienia, w skrajnym przypadku na-

wet do utraty życia. Skuteczny zamach stanu kreuje 

bowiem z jego twórców mężów stanu i przywódców 

państwowych, natomiast przegrany przewrót spycha 

ich do kategorii zdrajców stanu i przestępców. Badacz 

tego zjawiska D.C. Rapoport pisze:

„Zamachy stanu, oczywiście przyciągają ludzi podejmu-

jących ryzyko zmiany swojej sytuacji życiowej w poje-

dynczym akcie. Ale inaczej niż karciarz, który płaci okre-

ślony rachunek za postawioną sumę, gracz w tym o wiele 

bardziej niebezpiecznym sporcie może stracić wszystko, 

włącznie ze swoim życiem, na skutek pomyłki”37. 

Przewrót stanowi drastyczne złamanie prawa, 

pokazuje i jednocześnie uczy, jak osiągać najwyższe 

cele w sposób pozaprawny. Przywołajmy raz jeszcze 

D.C. Rapoporta: 

„Skuteczny zamach stanu ilustruje, jak korzystne jest ła-

manie prawa, a ci, którzy postawili na jego poszanowa-

nie, nie mogą oczekiwać, że ich poczucie odpowiedzial-

ności będzie traktowane poważnie”38. 

Władza jest potężnym środkiem działania i zara-

zem oddziaływania w sferze społecznej, ten, kto ją 

posiada, kreuje rzeczywistość oraz dyktuje warunki 
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gry. Możliwościami takimi dysponuje, rzecz jasna, 

również wtedy, gdy w jej posiadanie wszedł via facti, 
niezgodnie z obowiązującymi procedurami prawny-

mi i wymusił dla siebie posłuszeństwo. Lecz w sytua-

cji – wypada powtórzyć to raz jeszcze, jako swoistego 

rodzaju memento – gdy autorzy przewrotu ponoszą 

klęskę, popełniają jedno z najpoważniejszych prze-

stępstw – zbrodnię stanu, skazują się na potępienie, 

niesławę i podlegają najsurowszym karom. 
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dzę, musi – jak pisał – „co dzień dokonywać zamachu stanu 

w miniaturze”. Zob. K. Marks, Osiemnasty brumaire’a Ludwi-



46 ZAMACH STANU

ka Bonaparte [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. 1, 

Warszawa 1981, s. 620–714.
18 Ibidem.
19 E. Luttwak, Coup d’État..., s. 18. Określenie „rewolucja 

pałacowa” ma długą tradycję i jest szeroko stosowane, rów-

nież przez renomowanych badaczy, aczkolwiek trzeba mieć 

pełną świadomość faktu, iż tego rodzaju zmiana polityczna 

nie tylko nie ma nic wspólnego z rewolucją jako taką, ale jest 

całkowitą jej antytezą, stanowi bowiem nawet mocniejsze 

i wyrazistsze przeciwieństwo rewolucji niż typowy zamach 

stanu. Z tego powodu o wiele trafniejsze jest posługiwanie się 

w tym kontekście terminem „przewrót pałacowy”.
20 To hiszpańskie słowo jest w tym kontekście stosowane 

przez autorów piszących o zamachach stanu.
21 E. Luttwak, Coup d’État....
22 Ibidem, s. 22.
23 Por. ibidem, s. 22–23.
24 Zob. na ten temat E. Nordlinger, Soldiers in Politics, New 

Jersey 1977, s. 91; A. Perlmutter, The Military and Politics in Mo-
dern Times: On Professionals, Praetorians, and Revolutionary 
Soldiers, New Haven 1977, s. 89–165, oraz D.C. Rapoport, Prae-
torian Army: Insecurity, Venality and Impotence [w:] R. Kolko-

witz, A. Korbonski (eds.), Soldiers, Peasants and Bureaucrats, 

London 1982, s. 252–280.
25 O pretorianizmie jako ważnej cesze życia społeczno-

-politycznego Ameryki Łacińskiej pisze P. Trefler, Siły zbrojne 
w życiu społeczno-politycznym Ameryki Łacińskiej (Studium 
porównawcze Argentyny, Brazylii i Chile), praca doktorska 

napisana pod kierunkiem M. Bankowicza w Instytucie Nauk 

Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 339–342.
26 Zob. szerzej o tym wydarzeniu M. Bankowicz (red.), Hi-

storia polityczna świata XX wieku. 1901–1945, Kraków 2004, 

s. 127–129.
27 E. Luttwak, Coup d’État..., s. 23.
28 Od nazwiska przywódcy puczu, wysokiego urzędnika 

pruskiego Wolfganga Kappa, który w jego wyniku na pięć dni 



47Zamach stanu: pojęcie i konteksty

przejął stanowisko kanclerza Niemiec, a po fiasku przewrotu 

zbiegł do Szwecji. Zob. M. Bankowicz (red.), Historia politycz-
na świata..., s. 187. 

29 D. Hebditch, K. Connor, How to Stage..., s. 9.
30 Ibidem.
31 J.C. Jenkins, A.J. Kposowa, The Political Origins of Afri-

can Military Coups: Ethnic Competition, Military Centrality, 
and the Struggle over the Postcolonial State, „International 

Studies Quarterly”, vol. 36, 1992, no. 3, s. 271. Zob. też tych sa-

mych autorów Explaining Military Coups D’Etat: Black Africa, 
1957–1984, „American Sociological Review”, vol. 55, 1990, no. 

6, s. 861–875.
32 T.H. Johnson, R.O. Slater, P. McGowan, Explaining Afri-

can Military Coups d’Etat, 1960–1982, „The American Political 

Science Review”, vol. 78, 1984, no. 3, s. 622 i 627.
33 Zob. S.P. Huntington, Patterns of Violence in World Po-

litics [w:] S.P. Huntington (ed.), Changing Patterns of Military 
Politics, New York 1962, s. 75–93.

34 Zwracał na to uwagę m.in. włoski badacz U. Melotti 

w pracy Rivoluzione e società, Milano 1965.
35 E. Luttwak, Coup d’Etat..., s. 22–24.
36 Ibidem, s. 24.
37 D.C. Rapoport, Coup d’État..., s. 66.
38 Ibidem, s. 72–73.





2

ZAMACH STANU A REWOLUCJA, 
REBELIA, WOJNA DOMOWA 

I GUERRILLA





Mario A. Cattaneo pisał:

„Pojęcie »zamach stanu« jest ściśle związane, w języku 

politycznym, socjologicznym, prawniczym, z pojęciem 

»rewolucji«. Istotnie, zamach stanu najogólniej jest rozu-

miany jako podgatunek fenomenu rewolucji”1. 

Interesujące, a zarazem merytorycznie niezbędne 

z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań, wy-

daje się więc porównanie zamachu stanu w pierw-

szym rzędzie do rewolucji i rebelii (rewolty, powsta-

nia), a w dalszej kolejności także do wojny domowej 

oraz guerrilli. 
„Rewolucje – zauważył amerykański znawca tego 

tematu Jack A. Goldstone – przyciągają zainteresowanie 

ze względu na ich dramaturgię i znaczenie”2. Przewro-

ty, znacznie częstsze niż rewolucje i mniej brzemien-

ne w konsekwencje, nie są już tak bardzo atrakcyjne. 

Termin „rewolucja” wywodzi się od łacińskiego słowa 

revolutio, które oznacza „obrót”, a mówiąc jeszcze 

precyzyjniej – „ruch obrotowy”. Z kolei revolutus to 

„powtarzający się”, „powracający”. W swym pierwot-

nym znaczeniu „rewolucja” jako pojęcie pojawiła się 

w okresie odrodzenia na gruncie astronomii, gdzie 

oznaczała ruch obrotowy ciał niebieskich, charaktery-
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zujący się stałym i uporządkowanym nawrotem3. Nie-

przypadkowo fundamentalne i przełomowe dla na-

uki dzieło Mikołaja Kopernika (1473–1543) nosiło tytuł 

De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer 

niebieskich). Przez długi czas występowało wyłącz-

nie owo astronomiczne pojęcie „rewolucji”. Pojęciem 

tym nie operowała grecka filozofia polityczna, która 

wnikliwej refleksji poddawała różne przejawy polityki 

i życia publicznego. Nie było ono znane myślicielom 

politycznym czasów rzymskich, poświęcającym wie-

le uwagi analizie procesów zachodzących w obrębie 

grup rządzących państwem. Nie pojawiło się zatem 

tam, gdzie kształtowały się pojęcia do dziś podstawo-

we w opisie rzeczywistości politycznej.

W polityce termin „rewolucja” objawił się po raz 

pierwszy w połowie XVII wieku. Oznaczał powrót do 

stanu z przeszłości, restytucję dawniej obowiązujące-

go ładu politycznego. W najbardziej oryginalnym poli-

tycznym znaczeniu rewolucja wystąpiła jako synonim 

reakcji, a więc w kontekście dokładnie przeciwnym 

temu, co później słowo to miało opisywać. Następ-

nie mianem „rewolucji” określano cykliczne zmiany 

zachodzące na szczytach władzy państwowej. Wybit-

ny angielski filozof polityczny Thomas Hobbes (1588–

–1679) posługiwał się tym terminem w celu opisania 

wydarzeń w Anglii w latach 1641–1660, kiedy to władza 

przechodziła z rąk króla do parlamentu, z parlamentu 

do lorda protektora Olivera Cromwella, by ostatecznie 
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ponownie znaleźć się w gestii króla4. Pojęcie „rewo-

lucja” ugruntowało się w Anglii w czasie wydarzeń 

1688/1689, które sami uczestnicy określili jako wspa-

niałą (chwalebną) rewolucję (Glorious Revolution) 

i pod taką nazwą przeszły też one do historii. Rewolu-

cja ta, mimo iż jej rdzeniem był motywowany wzglę-

dami religijnymi konflikt dynastyczny, oznaczała jed-

nak względnie pokojowe zamknięcie długiego okresu 

wstrząsów politycznych oraz wojny domowej. Na po-

ziomie ustrojowym przyniosła restytucję monarchii, 

a zatem na trwałe przywracała stan z przeszłości, acz-

kolwiek od tej chwili – to było novum – angielski król 

nie mógł aspirować do władzy absolutnej i musiał ją 

dzielić z parlamentem. Wspaniała rewolucja stanowiła 

najpełniejszy przykład rewolucji w jej pierwotnym ro-

zumieniu, tj. oznaczała przywracanie dawnych, choć 

zmodyfikowanych, form politycznych, ale zarazem za-

powiadała nowe pojmowanie rewolucji jako zjawiska 

wprowadzającego polityczne innowacje. 

Pierwszą rewolucją we współczesnym rozumie-

niu, czyli pełnym politycznym zerwaniem z przeszłoś-

cią przez sięgający po przemoc masowy bunt, była 

rewolucja francuska 1789 roku5. Australijski badacz 

Charles Sampford pisał:

„Rewolucja francuska jest nie tylko archetypem i inspi-

racją wszystkich nowoczesnych rewolucji, może być 

rozpatrywana jako jeden z kluczowych rozdziałów tej 

nowoczesności”6.
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Podobno, kiedy Duc de Liancourt powiadomił kró-

la Ludwika XVI o szturmie na Bastylię, monarcha wy-

krzyknął: „Dobry Boże! To rewolta”. „Nie, Sire – miał 

odpowiedzieć Duc – to rewolucja”7. Eugen Rosen-

stock-Huessy, niemiecki socjolog, prekursor badań 

nad rewolucją, porównywał rewolucję z katastrofą 

naturalną, którą cechuje niszczycielskie działanie sił 

przyrody. Rewolucja jest właśnie taką katastrofą natu-

ralną w świecie społecznym i politycznym, przynosi 

bowiem całkowitą i gruntowną likwidację tego, co do 

tej pory istniało, wytwarzając zarazem nową rzeczy-

wistość8. 

Historycznie wcześniejsza rewolucja amerykańska 

(1776 r.) nie jest klarownym przykładem, ponieważ jej 

najważniejszą cechą nie był program zmiany społecz-

nej i ekonomicznej, lecz walka wyzwoleńcza zbun-

towanego przeciwko metropolii terytorium, które 

utworzyło własną państwowość. Powstanie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki jest równoznaczne z funda-

mentalną zmianą polityczną i w tym znaczeniu mamy 

tu do czynienia z ewidentnym faktem rewolucyjnym, 

ale struktura społeczna i ekonomiczna społeczeń-

stwa amerykańskiego pozostała zasadniczo niezmie-

niona. Elity nowego państwa należały w większości 

do najwyższej warstwy społeczeństwa w czasach 

kolonialnych. Rację ma Gianfranco Pasquino, gdy 

pisze, iż z tych powodów rewolucję amerykańską le-

piej analizować nie jako rewolucję, lecz „sub specie 
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wojny o wyzwolenie narodowe”9. Podobny charak-

ter miała wojna o wyzwolenie Ameryki Południowej 

spod panowania hiszpańskiego w pierwszej połowie 

XIX wieku. 

Rewolucja francuska, powtórzmy, wyczerpuje 

już – wręcz modelowo – wszystkie cechy charakte-

rystyczne dla współczesnego rozumienia rewolucji. 

Przebiegała gwałtownie, towarzyszyło jej stosowa-

nie przemocy na wielką skalę. W jej wyniku nastąpi-

ła całkowita przebudowa państwa i społeczeństwa, 

ustanowiono nową formę rządów, pojawiła się nowa 

klasa przywódcza, legła w gruzach dotychczasowa 

struktura społeczno-ekonomiczna. „Zerwanie – po-

wiada G. Pasquino – z przeszłością nie mogłoby być 

bardziej kompletne”10.

Rewolucja bolszewicka, przeprowadzona w paź-

dzierniku 1917 roku w Rosji pod wodzą Włodzimierza 

Lenina (1870–1924), powszechnie zaliczana jest do 

„wielkich rewolucji”, i to niezależnie od jej politycz-

nej, ideowej czy moralnej oceny. Dzieje się tak z tej 

przyczyny, iż odmieniła ona losy świata, który w jej 

następstwie diametralnie zmienił się w stosunku do 

stanu wcześniejszego. Rewolucja ta faktycznie była 

zamachem stanu, miała więc najmniej cech wspól-

nych z rewolucją. Ten przewrót wywołał jednak praw-

dziwie rewolucyjne konsekwencje nie tylko dla samej 

Rosji, lecz także w skali globalnej. Bolszewicy stali na 

stanowisku, że ustanowiony przez nich system władzy 
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i ustrój społeczno-gospodarczy powinny zapanować 

na całym świecie, dążyli więc do rozprzestrzenienia 

komunizmu na inne kraje. Teoretycznie program taki 

opracował jeden z bolszewickich przywódców Lew 

Trocki (1879–1940), upowszechniając koncepcję „per-

manentnej rewolucji”, której esencją było podejmo-

wanie wszelkich działań umożliwiających eksport 

komunizmu za granicę. Plan ten jednak spełzł na ni-

czym. Musiano się więc ograniczyć do realizacji innej 

koncepcji, a mianowicie „budowy socjalizmu w jed-

nym kraju”, której zręby wypracował wieloletni dykta-

tor ZSRR Józef Stalin (1879–1953). Dopiero radzieckie 

zwycięstwo w drugiej wojnie światowej umożliwiło 

rozszerzenie komunizmu na kraje Europy Środkowej 

i Wschodniej oraz podporządkowanie Moskwie nie-

mal całego tego regionu. 

Wracając jeszcze na moment do Lenina, trzeba 

przyznać, że był on wielkim zwolennikiem ubra-

nego w kostium rewolucji zamachu stanu. W sen-

sie politycznym przywódca bolszewików okazał się 

bardziej spadkobiercą francuskiego rewolucjonisty 

Louisa Auguste’a Blanquiego (1805–1881) niż Karola 

Marksa, o którego teorii rewolucji będzie tu jeszcze 

mowa. Blanqui, który około czterdziestu lat życia spę-

dził w więzieniu, uważał, że istotą rewolucjonizmu 

jest działalność spiskowa i osiąganie w ten sposób 

władzy politycznej, a dopiero za jej pośrednictwem 

będzie można zmieniać świat. „Broń i organizacja 
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– pisał Blanqui – oto decydujące czynniki postępu, 

najskuteczniejsze środki położenia kresu uciskowi 

i nędzy”11. Amerykański badacz Adam Ulam nazwał 

myśl polityczną francuskiego rewolucjonisty „bezre-

fleksyjną filozofią coup d’état”12. W tę blankistowską 

tradycję znakomicie wpisał się Lenin. Rdzeniem leni-

nizmu jest bowiem koncepcja partii awangardy, czyli 

organizacji politycznej skupiającej zawodowych re-

wolucjonistów13. Wyłącznie oni mogą przeprowadzić 

skuteczną rewolucję proletariacką oraz ustanowić 

socjalizm. Mają przy tym działać nie tylko w imieniu 

mas ludowych, lecz i zamiast nich. Wszak masy nie 

są w stanie wyzwolić się z krępujących je ograniczeń 

i ich świadomość rewolucyjna zawsze będzie niepeł-

na oraz zniekształcona. Lenin pisał:

„Tylko scentralizowana bojowa organizacja, konsekwen-

tnie prowadząca politykę socjaldemokratyczną i zaspo-

kajająca, że tak powiemy, wszystkie rewolucyjne instynk-

ty i dążenia, potrafi ustrzec ruch od nieprzemyślanego 

ataku i przygotować atak rokujący powodzenie”14.

I dalej:

„Jedyną poważną zasadą organizacyjną dla działaczy 

naszego ruchu powinna być: najsurowsza konspiracja, 

najsurowszy dobór członków, przygotowanie rewolucjo-

nistów zawodowych”15.

Lenin w odróżnieniu od Blanquiego wcielił w życie 

swój program polityczny. Rewolucja październikowa 
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była przeprowadzonym według wszelkich zasad sztu-

ki przewrotem. Jak dowodzi Giovanni Sartori:

„Rewolucja – nie jest z pewnością zwyczajnym przewro-

tem. Jest także czymś więcej niż powstanie wywołane 

przez głód, nędzę albo nieznośny ucisk, to znaczy czymś 

więcej niż rewolta lub powstanie”16.

A zatem dla wybitnego włoskiego politologa prze-

wrót to coś zwyczajnego, natomiast rewolucja ozna-

cza w sensie politycznym zjawisko nadzwyczajne, 

wyjątkowe. Istotnie coś tu jest na rzeczy. Po pierw-

sze, mamy różnicę ilościową, zamachy stanu są zja-

wiskiem częstym, inaczej rewolucje – te wybuchają 

sporadycznie, po wtóre zaś wyraźną rolę odgrywa 

tu czynnik jakościowy – konsekwencje rewolucji są 

znacznie donioślejsze aniżeli skutki przewrotu. Rewo-

lucja ma bowiem znaczenie prawdziwie historyczne, 

stanowi punkt zwrotny w historii narodów i państw. 

Chociaż dokonuje się w obrębie jednego narodu czy 

państwa, to w jakiś sposób wpływa na losy całego 

świata, a przynajmniej jednego kontynentu. 

Zwracaliśmy już uwagę na jednoznacznie nega-

tywne nacechowanie pojęcia „zamach stanu”. Rewo-

lucja nie wzbudza tak pejoratywnych ocen, a często 

nawet kojarzy się pozytywnie. Jak zauważa przywo-

ływany już w tym tekście M. Agulhon:

„Rewolucja przede wszystkim jest pojęciem uważanym 

za ruch wywodzący się z dołu piramidy społecznej, 

z ludu. Zamach stanu, przeciwnie, jest emanacją grupy 
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ukrytej, zorganizowanej, potężnej, lecz (na poziomie 

koncepcji i kadr realizacyjnych) ograniczonej liczebnie. 

Z demokratycznego punktu widzenia (władza ludu) re-

wolucja jest więc dobra, podczas gdy zamach stanu nie 

budzi szacunku”17.

Francuski badacz ma całkowitą rację. Rewolucja 

jako taka nie jest niedemokratyczna. Może przecież 

wyrastać z długotrwałej krzywdy ludu, który wreszcie 

powstał, by obalić dyktatorski system władzy oraz to-

warzyszący mu niesprawiedliwy porządek społeczny. 

Zamach stanu, przeciwnie, jest z istoty niedemokra-

tyczny, nawet taki – to oczywiście bardziej teoretycz-

na hipoteza niż rzeczywistość – który motywowany 

byłby najszczerszymi intencjami demokratycznymi 

i pragnieniem zbudowania prawdziwie demokra-

tycznego systemu władzy. Przewrót stanowi bowiem 

kwintesencję nielegalności, przynosi jawne pogwał-

cenie procedur i standardów, stanowi apoteozę prze-

mocy oraz pokazuje potęgę siły. Rewolucja – wypada 

wrócić na chwilę do wątku, który już pojawił się w na-

szych rozważaniach – niemal zawsze ma charakter 

„postępowy”, szermuje hasłami wyzwoleńczymi, 

głosi potrzebę ustanowienia sprawiedliwości i glo-

ryfikuje lud. Przewrót natomiast niejednokrotnie jest 

mniej lub bardziej „reakcyjny”, dąży do zahamowa-

nia powszechnie oczekiwanych reform, konsoliduje 

istniejący porządek społeczny przez wielu uznawany 

za niedobry, wzmacnia centralizm państwowy albo 

też likwiduje mechanizmy parlamentarne i przed-
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stawicielskie. W konsekwencji przewrót bywa utoż-

samiany z działaniami politycznie reakcyjnymi, co 

wzmacnia oraz pogłębia jego już i tak bardzo nega-

tywną ocenę. 

Przyczyny rewolucji to problem nader skompliko-

wany. Nie ma jednego wzorca, który służyć może jako 

swoisty archetyp rewolucji. Rewolucje wybuchają, 

gdy dochodzi do kombinacji różnych przyczyn poli-

tycznych, społecznych i gospodarczych, które skutkują 

konfliktami w licznych płaszczyznach, angażujących 

niemal wszystkie segmenty społeczeństwa. Badacze 

zgodni są jednak co do tego, że rewolucję poprzedza 

stan, który można nazwać „sytuacją rewolucyjną”, 

a jej momentem kulminacyjnym jest „przełom rewo-

lucyjny”, czyli wybuch buntu społecznego na wielką 

skalę. Sytuację rewolucyjną z całą pewnością wytwa-

rza wojna, a zaostrza się ona w razie długo trwające-

go konfliktu zbrojnego, gdy maleją szanse na jego po-

myślne zakończenie. Wojna przynosi chaos polityczny 

i gospodarczy, spowszednienie przemocy, upadek 

norm moralnych oraz zburzenie tradycyjnych struktur 

i więzi społecznych. Pojawiają się wtedy doskonałe 

warunki do wybuchu rewolucji. Sytuację rewolucyjną 

wywołać też może długotrwały i dotkliwy kryzys, któ-

rego negatywne konsekwencje dotykają samych pod-

staw państwa oraz istniejącego układu społecznego. 

Panujący system władzy i ład społeczny są odrzucane 

przez dużą część społeczeństwa, domagającą się za-
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sadniczych zmian. Z kolei rządzący nie chcą lub nie są 

w stanie dokonać reform, które wychodziłyby naprze-

ciw oczekiwaniom społecznym oraz neutralizowa-

łyby rodzący się bunt. Rodzi się nieprzezwyciężalna 

sprzeczność pomiędzy dwiema częściami społeczeń-

stwa. Sprzeczność ta nie może być rozstrzygnięta w ża-

den inny sposób, jak tylko przez gwałtowne i masowe 

wystąpienie zbrojne niezadowolonych z istniejącego 

status quo. Sprawy nie załatwią żadne procedury ne-

gocjacyjne, uzgodnienia i układy, ponieważ kompro-

mis jest z założenia wykluczony. Nie do wykorzystania 

są również metody wyborcze, gdyby nawet formalnie 

taka droga istniała, bo zmiana uzyskana w ten spo-

sób nie byłaby satysfakcjonująca dla buntujących się, 

gdyż stawiają sobie oni cele sięgające znacznie dalej 

niż uzyskanie reprezentacji parlamentarnej czy na-

wet udział w obozie rządzącym. Cele te wyrażają się 

w pragnieniu doprowadzenia do pełnej destrukcji ist-

niejącego ładu. 

Pewną rolę w wywołaniu sytuacji rewolucyjnej 

odegrać mogą czynniki psychologiczne. Arystoteles 

(384–322 p.n.e.), analizujący problem zmiany ustroju, 

dużą wagę przykładał do odczuć i emocji ludzi uwa-

żających się za pokrzywdzonych oraz niezgadzają-

cych się na dotykającą ich niesprawiedliwość. Maso-

we poczucie skrzywdzenia i niesprawiedliwości rodzi 

potencjał rewolucyjny, który może zakończyć się spo-

łeczną eksplozją. 
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Myśliciele dziewiętnastowieczni badający rewo-

lucję, np. Charles Alexis de Tocqueville (1805–1859) 

i Karol Marks (łączył on studiowanie problemu rewo-

lucji z pragnieniem jej przeprowadzenia), akcentowa-

li znaczenie przyczyn strukturalnych dla wybuchu re-

wolucji, zaś przyczyny psychologiczne traktowali jako 

drugorzędne i w żadnym wypadku niewystarczające 

do zainicjowania procesu rewolucyjnego. W szcze-

gólności byli przekonani, iż podstawowym warun-

kiem rewolucji jest niezdolność istniejących struktur 

i instytucji politycznych do sprostania nowym potrze-

bom społecznym. Potrzeby te za swoje uznają liczni 

członkowie społeczeństwa, gotowi wiele poświęcić 

dla ich zaspokojenia, gdyż uważają, że adekwatne 

są tylko natychmiastowe i radykalne rozwiązania. 

Reakcja systemu władzy na te potrzeby jest albo nie-

dostateczna, albo w ogóle jej brak, zaś dążenia ludzi 

spotykają się z represjami. Rodzi się – jak to określają 

niektórzy badacze w ślad za Marksem i Fryderykiem 

Engelsem (1820–1895) – „wstrząs rewolucyjny” czy 

„gniew rewolucyjny”, który następnie przyjmuje po-

stać organizacyjną i przekształca się w ruch rewolu-

cyjny, formułujący program rewolucji oraz przystępu-

jący do działania. Engels pisał:

„Dziś wie każdy, że gdziekolwiek następuje wstrząs 

rewolucyjny, musi się za nim kryć jakaś potrzeba spo-

łeczna, której zaspokojeniu stoją na przeszkodzie prze-

starzałe instytucje. Potrzeba ta może jeszcze nie być 
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odczuwana tak silnie, tak powszechnie, by zapewnić na-

tychmiastowe powodzenie; ale każda próba stłumienia 

jej przemocą spowoduje tylko, że będzie występowała 

z coraz większą siłą, póki nie skruszy swych kajdan”18.

Sytuacja rewolucyjna, choć narastać może długo, 

nawet całymi latami, ujawnia się nagle i nie da się 

jej w całości zaprogramować. Wydarzenia zaczynają 

biec żywiołowo. Tocqueville zauważył zaskakującą 

z pozoru prawidłowość. Postawił mianowicie tezę, że 

rewolucje wybuchają wtedy, gdy opresyjność syste-

mu słabnie. Bardzo represyjny i sprawnie działający 

aparat przymusu państwowego potrafi zdławić w za-

lążku inicjatywy, które mogłyby wzniecić bunt rewo-

lucyjny. Osłabienie represyjności staje się oznaką sła-

bości rządzących, co wykorzystują rewolucjoniści19. 

Marks z kolei twierdził, iż rewolucja wybucha wtedy, 

gdy postępuje pauperyzacja mas pracujących, a towa-

rzyszy temu maksymalizacja ich wyzysku przez klasy 

posiadające. 

Niektórzy teoretycy eksponują wielkie znacze-

nie dla rewolucji charyzmatycznych przywódców. 

Bez ich udziału wybuch rewolucyjny byłby niemoż-

liwy. Według twórcy psychoanalizy Sigmunda Freu-

da (1856–1939), przywódcy polityczni mobilizujący 

tłumy działają jako namiastka ojca zapewniającego 

poczucie przynależności do wspólnoty, zaś zdaniem 

wybitnego socjologa niemieckiego Maxa Webera 

(1864–1920), są oni rodzajem proroków dających na-
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dzieję uzyskania zbawienia. Podobnie patrzyli na ten 

problem dwaj włoscy myśliciele polityczni Vilfredo 

Pareto (1848–1923) i Gaetano Mosca (1858–1941), któ-

rzy zwracali uwagę na to, iż masy ludowe do rewo-

lucji przyciągają utalentowani liderzy ubiegający się 

o władzę20.

James C. Davies, amerykański współczesny socjo-

log badający zjawisko rewolucji, doszedł do wniosku, 

że rewolucje wybuchają wtedy, gdy masy odczuwa-

ją „relatywną deprywację”. Pojawić się ona może, 

kiedy po dłuższym okresie wzrostu gospodarczego 

i poprawy poziomu życia ludności nastąpi gwałtow-

ne załamanie. Ludzie obawiają się, iż to, co osiągnęli, 

pracując i poświęcając się przez lata, stracą w jednej 

chwili. Podobnie sytuacja taka może wystąpić, gdy 

zwiększa się przepaść pomiędzy oczekiwanym przez 

masy dobrobytem, która to perspektywa się oddala, 

a aktualną sytuacją, ocenianą jako zła21. Inny ame-

rykański badacz rewolucji Charles Tilly, jakkolwiek 

zgadza się, że rewolucje wybuchają w następstwie 

długich i skomplikowanych procesów społecznych, 

to jednak istoty upatruje w kryzysie struktury władzy, 

która nie tylko traci autorytet u rządzonych, ale i nie 

potrafi wymusić posłuchu. Sama rewolucja przebie-

ga szybko, a jej centralnym momentem jest zmiana 

polityczna przeprowadzona z użyciem siły, ciesząca 

się poparciem większości społeczeństwa. Tilly pisze: 

„rewolucja wiąże się z przejęciem władzy, a to ozna-
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cza, że jej charakter i prawdopodobieństwo wybuchu 

zależą od systemu politycznego państwa”22. Dalej sta-

wia tezę, iż państwo słabe w sensie politycznym jest 

o wiele bardziej narażone na wybuch rewolucji niż 

państwo z silną władzą. Instytucjonalne ujęcie rewo-

lucji charakterystyczne dla tego badacza stawia rewo-

lucję bardzo blisko zamachu stanu, zacierając ostrą 

granicę między tymi zjawiskami. 

W odróżnieniu od rewolucji, rebelii czy wojny do-

mowej, w których albo dochodzi do głębokich antago-

nizmów społecznych wiodących w ostateczności do 

podziałów w szeregach sił zbrojnych i co za tym idzie 

– bratobójczych walk, albo też do sytuacji, iż aparat 

represyjny państwa nie potrafi opanować masowe-

go wystąpienia przeciwko panującemu porządkowi, 

zamach stanu charakteryzuje się tym, że realizują go 

w zdecydowanej większości wypadków ludzie funk-

cjonujący w obrębie aparatu państwowego, a często 

należący wręcz do istniejącej elity władzy. Źródła kon-

testacji politycznej ulokowane są w samej strukturze 

państwa, w jego wnętrzu, a nie jak w wypadku wojny 

domowej czy rewolucji – poza nim. Rewolucje i rebe-

lie wszczynają bowiem ludzie spoza układu władzy. 

Dalsze różnice polegają na tym, że przewrót – ina-

czej niż wojna domowa, rewolucja i rebelia, które są 

zjawiskami żywiołowymi i ewentualnie dopiero stop-

niowo podlegają instytucjonalizacji – musi być staran-

nie zaplanowany oraz cechuje się wysokim stopniem 
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organizacji wewnętrznej, co powoduje, iż ludzie za-

angażowani w taką akcję dokładnie znają swe miej-

sce, mają ściśle wyznaczone przez ośrodek dyspo-

zycji zadania, z góry wiedzą, co mają robić zarówno 

w trakcie zamachu, jak i po jego skutecznym przepro-

wadzeniu. W zamachu stanu dużą rolę odgrywa ele-

ment spisku bądź konspiracji. Przewrót jest – jak pisze 

Carl J. Friedrich – „na zimno wykalkulowanym mane-

wrem w rozgrywającej się walce o władzę”23. Zamach 

stanu dokonany żywiołowo, pozbawiony organizacji 

i niepoprzedzony solidnym przygotowaniem, w wa-

runkach współczesnego państwa skazany jest na nie-

powodzenie. Jednym słowem, rewolucja i rebelia to 

polityczny żywioł oraz improwizacja, przewaga emo-

cji nad kalkulacją i wyrachowaniem, zamach stanu 

zaś to polityczny plan, zaprogramowana akcja, obmy-

ślona w szczegółach, a także konsekwencja w działa-

niu. Rzecz jasna, z czasem, gdy wyłonią się, okrzepną 

i ugruntują swój autorytet przywódcy rewolucji, któ-

rzy będą umieli zapanować nad emocjami społecz-

nymi i skierować żywioł rewolucyjny w odpowiednią 

stronę, ujawni się w rewolucji czynnik organizacyjny, 

który stale będzie zyskiwał na znaczeniu, ale ma on 

tu charakter nie pierwotny, lecz ewidentnie wtórny. 

Ostatecznie jednak, ów wtórny czynnik organizacyj-

ny rewolucji staje się zalążkiem i prefiguracją nowej 

formy państwa. Przywódcy zwycięskiej rewolucji zo-

staną przywódcami państwowymi. Mówiąc inaczej 
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– postępujący proces instytucjonalizacji rewolucji jest 

zapowiedzią nowego porządku. Historia pokazuje, 

że początkowo nie da się precyzyjnie przewidzieć, 

jaka forma państwa wyłoni się z rewolucji. Co praw-

da, ideologie czy wizje programowe rewolucjonistów 

mogą zawierać mniej lub bardziej skonkretyzowa-

ne plany urządzenia ich państwa oraz w znacznym 

stopniu wpływać na sposób myślenia i styl działania 

szerokich grup społecznych uczestniczących w re-

wolucji, jednak ostateczny kształt nowego porządku 

uformuje się w trakcie procesu rewolucyjnego lub na-

wet po jego wygaśnięciu. 

Rewolucja rozgrywa się w szerokim wymiarze 

społecznym i angażuje wielkie grupy ludzkie, podob-

nie rzecz się ma z rebelią, aczkolwiek jej skala jest 

mniejsza niż rewolucji i znacznie skromniejszy jest 

w tym wypadku program ideologiczny. W odróżnie-

niu od nich przewrót jest dziełem elit i ma charakter 

spiskowy. Najbardziej elitarny i wysoce spiskowy cha-

rakter ma przewrót pałacowy, który ma na celu wy-

łącznie usunięcie lidera politycznego, wszystko inne 

pozostaje natomiast bez jakichkolwiek zmian.

Rewolucja to proces, w wyniku którego ustanowio-

ny zostaje zupełnie nowy porządek polityczny, ustro-

jowy i prawny. Następuje – według spektakularnego 

określenia amerykańskiego filozofa Paula Schrecke-

ra – „nielegalna zmiana warunków legalności”24. Co 

więcej, proces ten – zwracaliśmy już na to uwagę 
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– charakteryzuje się gwałtownym przebiegiem, uży-

ciem przemocy i uczestniczą w nim szerokie rzesze 

ludzi. Wszystkiemu temu towarzyszy program rady-

kalnej zmiany społeczno-politycznej, sięgającej sa-

mych podstaw społeczeństwa. Konfliktowi rewolu-

cyjnemu towarzyszy walka z obrońcami status quo, 

przemoc na dużą skalę stosują obie strony konfliktu. 

Przemoc jest nieodłączną cechą rewolucji. Pokojowa 

rewolucja, rewolucja non violence, nie istnieje. For-

muła ta jest pod względem logicznym wewnętrznie 

sprzeczna, stanowi oksymoron, zgrabną, lecz nic nie-

znaczącą figurę retoryczną. Podobnie rzecz się ma 

z „rewolucją zgody” (revolution by consent), kiedy to 

do głębokich zmian dochodzi w wyniku uzgodnień 

lub kompromisu zawartego przez różne grupy spo-

łeczne czy polityczne. 

W następstwie rewolucji obalona zostaje nie tylko 

istniejąca władza polityczna, ale dochodzi do głębo-

kich zmian w stosunkach politycznych, w porządku 

konstytucyjnym i prawnym, a także w sferze społecz-

nej i ekonomicznej. Stąd też błędne wydaje się stoso-

wane niekiedy rozróżnienie na rewolucję społeczną 

i rewolucję polityczną. Ta pierwsza ma koncentro-

wać się na zmianie stosunków społecznych, druga 

– zmierzać ma przede wszystkim do przekształcenia 

form politycznych. Rewolucja wymaga bezwzględnie 

powiązania elementów społecznych i politycznych, 

które przenikają się i warunkują wewnętrznie. Rewo-
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lucja wyłącznie ograniczona do treści społecznych 

byłaby faktycznie rebelią, zaś rewolucja zaintereso-

wana głównie zmianami politycznymi w rzeczywi-

stości stanowiłaby zamach stanu25. Jeszcze bardziej 

niewłaściwe jest stosowanie podziału na rewolucję 

ograniczoną i rewolucję nieograniczoną. Ogranicze-

nie z założenia celów akcji rewolucyjnej, brak deter-

minacji do przeprowadzenia fundamentalnych zmian 

społecznych i politycznych, swoiste zatrzymanie się 

w połowie drogi, oznaczałoby w praktyce wyrzecze-

nie się przez rewolucję programu rewolucyjnego, 

czyli rezygnację z rewolucji. Tego typu działanie nie 

byłoby zgodne z samą koncepcją rewolucji, która 

przecież zakłada gwałtowne zerwanie z przeszłością 

oraz zniszczenie w całości istniejącego układu spo-

łecznego i systemu władzy26. 

Rebelia z kolei, określana również mianem rewol-

ty lub powstania, oznacza gwałtowny bunt społeczny 

przeciwko istniejącej władzy politycznej, któremu to-

warzyszy użycie środków przemocy. Rebelia różni się 

od rewolucji tym, że ogranicza się do pewnego ob-

szaru i nie obejmuje swym zasięgiem całości kraju, 

a także tym, iż aktywną rolę odgrywa w niej okre-

ślona grupa społeczna (np. studenci, robotnicy lub 

wojsko), podczas gdy inne warstwy pozostają raczej 

bierne. Intensywność – by tak powiedzieć – rebelii 

jest nieporównanie mniejsza i jakościowo odmienna 

od intensywności rewolucji. Ponadto rebelia na ogół 
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pozbawiona jest głębszej motywacji ideologicznej 

oraz radykalnego programu politycznego i społeczne-

go, nie niesie wizji nowego porządku, lecz wzywa do 

powrotu do sprawiedliwych zasad regulujących rela-

cje między władzą a obywatelami, żądając zarazem 

natychmiastowej realizacji postulatów politycznych 

i gospodarczych. Rebelia może też wystąpić z hasłem 

odsunięcia od władzy niektórych przywódców lub 

z żądaniem pewnych koncesji gospodarczych27. Ma-

sowa rewolta może jednak zadziałać niczym zapal-

nik procesu rewolucyjnego oraz stworzyć warunki do 

wybuchu rewolucji. 

Guerrilla stanowi rodzaj walki partyzanckiej i jako 

taka nie jest ani rewolucją, ani zamachem stanu. Nie 

jest też rebelią, ponieważ nie towarzyszą jej masowe 

wystąpienia społeczne. Zwycięstwo guerrilli daje re-

zultat zbliżony do skutecznego przewrotu. Następu-

je bowiem zmiana elity politycznej i co za tym idzie 

– systemu rządzenia, lecz nie dochodzi do całkowitej 

zmiany społecznej i ekonomicznej28. Guerrilla, analo-

gicznie jak zamach stanu, jest formą politycznej prze-

mocy, która w obu wypadkach staje się decydującym 

narzędziem w walce politycznej. Różnice sprowadza-

ją się do odmiennych strategii działania oraz zupełnie 

innego zaplecza. Guerrilla zakłada rozłożoną w czasie 

walkę zbrojną, bojownicy dążą do jej nagłośnienia, 

żywiąc nadzieję, iż ich działania zyskają naśladow-

ców, którzy wzniecą następne bunty. Przewrót nasta-
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wiony jest na jednorazowy akt użycia przemocy, który 

następuje z zaskoczenia, a poprzedzają go sekretne 

przygotowania. Zapleczem dla guerrilli są grupy 

i środowiska spoza elity politycznej kraju, natomiast 

przewrót w większości wypadków jest dziełem ludzi 

funkcjonujących w obrębie struktur państwowych29. 

Najwybitniejszy teoretyk i praktyk guerrilli Ernesto 

Che Guevara (1928–1967) uważał, że w Ameryce Po-

łudniowej, Afryce i Azji rewolucję musi poprzedzić 

aktywność „zbrojnego ogniska partyzanckiego” (foco 
guerrillero)30. Inny entuzjasta i teoretyk guerrilli Régis 

Debray nazywał ją „rewolucją w rewolucji”31. Wal-

ka partyzancka może przekształcić się w rewolucję, 

a jeśli nie będzie to możliwe, to partyzanci zastąpią 

rewolucjonistów, a po swym zwycięstwie sięgną po 

władzę i dopiero wówczas urzeczywistnią zmiany 

typu rewolucyjnego. W tym ujęciu walka zbrojna sta-

wała się nie tylko jednym z przejawów procesu re-

wolucyjnego, ale została wręcz utożsamiona z samą 

rewolucją. W wyniku trwającej nieco ponad dwa lata 

guerrilli, w styczniu 1959 roku do władzy na Kubie do-

szedł Fidel Castro, który de facto przewodzi państwu 

do dzisiaj, bijąc tym samym rekordy politycznej dłu-

gowieczności. 

Wojnę domową zdefiniowalibyśmy natomiast jako 

konflikt zbrojny rozgrywający się w ramach jedne-

go państwa bądź narodu, którego treścią jest walka 

o władzę. W każdej rewolucji są momenty mniej lub 
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bardziej typowe dla wojny domowej, w każdą rewo-

lucję jest wpisana jakaś forma wojny domowej. Na-

stępuje tu bowiem podział narodu czy społeczeństwa 

na dwie silnie skonfliktowane części, które z sobą 

walczą – jedna z nich dąży do zdobycia władzy oraz 

dokonania transformacji politycznej i społecznej, dru-

ga z kolei – do zachowania istniejącego porządku. 

Przeciągająca się rewolucja może przejść w otwartą 

wojnę domową, w której antagonistami są strona re-

wolucyjna i strona kontrrewolucyjna, przewrót raczej 

nie ulegnie takiej transformacji, gdyby zaś uległ, na-

leżałoby to potraktować jako wyjątek od reguły. Wy-

pada jednak dodać, iż wojna domowa sama w sobie 

niekoniecznie musi mieć charakter rewolucyjny i dla-

tego nie jest ona tożsama z rewolucją. Wybuchnąć 

przecież może nie w wyniku narastających i nieprze-

zwyciężalnych sprzeczności polityczno-społecznych, 

lecz na tle konfliktów narodowościowych, waśni 

społecznych czy irredentystycznych dążeń pewnych 

terytoriów, albo też w wyniku mocnego sprzeciwu 

wobec aktualnej władzy, którym to zjawiskom nie 

będą towarzyszyły żadne wezwania i przeobrażenia 

typu rewolucyjnego. Strona zbuntowana może w ogó-

le nie podnosić żadnych haseł społecznej i gospodar-

czej przebudowy państwa lub czynić to w absolutnie 

minimalnym zakresie. Jakkolwiek trzeba przyznać, iż 

wojna domowa jest usytuowana znacznie bliżej re-

wolucji niż inne analizowane tu zjawiska typu rebelia 
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czy zamach stanu. Dzieje się tak przede wszystkim 

dlatego, że – przypomnijmy – wojna domowa jest jed-

ną z form i przejawów rewolucji, zjawiskiem jej towa-

rzyszącym. 

G. Sartori przenikliwie zwraca uwagę na fakt, że 

esencjonalnie rewolucja nie jest niczym innym jak 

tylko rodzajem wojny. Pisze: „Działanie rewolucyjne 

to działanie wojenne; polega na zabijaniu, niszczeniu 

i podbijaniu z bronią w ręku”32. Dalej stawia on tezę, 

że rewolucje są gorsze niż wojny, gdyż primo – zazwy-

czaj trwają dłużej, a „totalne rewolucje naszych cza-

sów” w ogóle „zdają się nie mieć końca”, i secundo 
– nie stymulują rozwoju technologicznego. Przewagą 

– by tak to ująć – rewolucji nad wojną jest tylko to, że 

umożliwia ona przebudowę społeczną, usuwając sto-

jące na jej drodze przeszkody i utrudnienia33. 

Zamach stanu – inaczej niż rewolucja – nie dąży do 

gruntownej przemiany struktury społecznej i politycz-

nej państwa, zmierza jedynie do usunięcia od wła-

dzy aktualnie rządzących. Celem przewrotu jest więc 

zmiana przywództwa politycznego, wszystko inne 

ma znaczenie drugorzędne. Nie wchodzi tu w grę 

gruntowna przebudowa struktury władzy państwo-

wej ani też dokonanie transformacji społeczno-eko-

nomicznej. Ewentualne przekształcenia są zazwyczaj 

nieduże, sprowadzają się do modyfikacji istniejącego 

systemu władzy lub zmian regulacji konstytucyjnych, 

jednakowoż bez naruszania samej natury panujące-
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go porządku. W tym aspekcie akurat zamach stanu 

podobny jest do rebelii, która również stawia sobie za 

cel pozbawienie władzy aktualnie rządzących albo 

uzyskanie jakichś ustępstw politycznych czy ekono-

micznych. Rebelia (rewolta, powstanie) jest jednak 

masowym ruchem społecznym, którego to charakte-

ru nie ma zamach stanu, będący dziełem stosunkowo 

nielicznych ludzi rekrutujących się z szeregów szeroko 

rozumianej elity władzy. „Tym, co czyni zamach stanu 

zamachem stanu – dowodzą D. Hebditch i K. Connor 

– jest koncepcja akcji politycznej przeprowadzonej 

przez małą grupę używającą siły zbrojnej”34. Co wię-

cej, podczas zamachu stanu społeczna partycypacja 

jest niska, walka trwa krótko, o ile w ogóle do niej do-

chodzi, a poziom zastosowanej przemocy jest raczej 

mały. Po przewrocie ład państwowy w sensie poli-

tycznym i prawnym nie zmienia się wcale lub zmienia 

się w stosunkowo niewielkiej skali, natura panujące-

go systemu pozostaje wszakże ciągle taka sama jak 

poprzednio. W wyniku zakończonej powodzeniem 

rebelii skala zmian politycznych, prawnych i gospo-

darczych jest już niepomiernie większa, a rewolucja 

– przypomnijmy – ustanawia zupełnie nowy ład. 

W związku z tym zamach stanu bywa niekiedy 

określany jako „mała rewolucja” czy „mniejsza rewo-

lucja”35. Nie wydaje się to jednak zabiegiem właści-

wym, choć jest do pewnego stopnia spektakularne. 

Tego rodzaju ujęcie niebezpiecznie jednak zamazuje 
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meritum sprawy. Pomiędzy przewrotem a rewolucją 

występuje zasadnicza różnica jakościowa, to dwa 

całkiem odmienne zjawiska, a nie to samo zjawisko 

różniące się tylko wymiarem ilościowym, np. że re-

wolucja jest ruchem szerokim w sensie politycznym 

i społecznym, a zamach stanu wąskim. Bywa jednak-

że i tak – choć zdarza się to rzadko – iż zamachowi 

stanu towarzyszą większe wystąpienia społeczne. Ich 

charakter może być przy tym różny – mogą one wyra-

żać poparcie dla dokonującego się przewrotu albo też 

mu się sprzeciwiać. Może się jednak zdarzyć, że za-

mach stanu wywoła procesy polityczne i społeczne, 

które nabiorą charakteru otwarcie rewolucyjnego. Ci, 

którzy w jego wyniku przechwycili władzę, postana-

wiają gruntownie przebudować istniejącą strukturę 

społeczną i gospodarczą lub nawet pragną ją w ogóle 

zlikwidować. Zamach stanu jest w tym wypadku tyl-

ko metodą zdobycia władzy, a opanowany już układ 

władzy staje się zaczynem do przeprowadzenia fun-

damentalnych zmian w innych sektorach życia. Do 

pewnego stopnia jako przykład może tu posłużyć 

dojście do władzy w 1917 roku w Rosji bolszewików. 

Zwycięski przewrót nie staje się po czasie rewolucją, 

ponieważ nie towarzyszą mu procesy rewolucyjne, 

i mimo że jego autorzy przeprowadzają radykalny, 

a nawet rewolucyjny program, to zmiana polityczna 

jest spowodowana przez zamach stanu, nie przez 

rewolucję. O rewolucji tym bardziej nie można tu 
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mówić, gdyż rządzący nie dopuszczają sił społecz-

nych do spontanicznych działań, a wprost przeciwnie 

– poddają je ścisłej kontroli i represjonują za zachowa-

nia niebezpieczne dla nowej władzy czy chociażby źle 

przez nią widziane. Zupełnym zaś ewenementem jest 

sytuacja odwrotna do poprzednio rozważanej, a mia-

nowicie zamach stanu będący szczytowym momen-

tem rewolucji. 

U źródeł rewolucji tkwi pragnienie ustanowienia 

– z reguły już wcześniej w jakiś sposób obmyślone-

go teoretycznie – lepszego świata niż ten, z którym 

mamy do czynienia. Tym samym rewolucja jest 

tęsknotą za doskonałością i jako taka stanowi wy-

raz perfekcjonizmu politycznego. Ideał rewolucyjnej 

przebudowy świata jest – zdaniem francuskiego my-

śliciela Georges’a Sorela (1847–1922) – jednym z naj-

większych „mitów politycznych” i jako taki ma wielką 

moc mobilizowania ludzi do działania36. Rewolucja 

oznacza próbę – jak to określa G. Sartori – „dosłow-

nego spełnienia ideałów”37. To moralnie i politycznie 

wzniosłe usiłowanie przebudowy świata usprawiedli-

wia wszystko, bo stanowi cel najwyższy. 

Niektóre kierunki myślenia politycznego absoluty-

zują rewolucję, przypisując jej wartość samą w sobie. 

Celuje w tym zwłaszcza marksizm, upatrując w re-

wolucji swoistego panaceum na wszelkie zło politycz-

ne, społeczne i ekonomiczne, a także prezentując ją 

jako metodę pozwalającą przełamywać opresję oraz 
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sposób na wyzwolenie człowieka. Rewolucje mają 

być „lokomotywami historii”, obalając stare, zmur-

szałe porządki społeczne i polityczne, przynoszą po-

stęp ludzkości. Apologia rewolucji, rewolucjonizmu 

i rewolucjonistów stanowi esencję marksizmu jako 

ideologii politycznej. Marksizm jest najpełniejszym 

i równocześnie najbardziej konsekwentnym kierun-

kiem rewolucyjnym w dziejach myśli ludzkiej. Dy-

stansuje pod tym względem anarchizm, którego re-

wolucjonizm jest z całą pewnością bardziej szczery 

i mniej wykalkulowany, ale przy tym zbyt przepojony 

emocjami oraz słabo zracjonalizowany jako program 

polityczny. Amerykański znawca marksizmu Robert 

C. Tucker słusznie zauważył: 

„Jako teoretyk Marks był ponad wszystko inne teorety-

kiem rewolucji. Idea rewolucyjna była podstawą jego 

struktury teoretycznej. Marksizm, taki jaki on ukształto-

wał z pomocą Engelsa, był w swej istocie teorią i progra-

mem rewolucji”38.

Rewolucja dopuszcza przemoc oraz różne inne 

niegodziwości i okropności, ponieważ służą dobrej 

sprawie. Wielbienie rewolucji w konsekwencji prowa-

dzi do fascynacji przemocą i uznania za normalne jej 

wykorzystywania w praktyce rządzenia. Rewolucyjna 

władza, która musi stosować rewolucyjne metody, 

szybko staje się władzą siły i przemocy, a często na-

wet terroru. Doświadczenia państw komunistycznych 

są jedną wielką historią upadku wolnościowych ide-
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ałów ruchu rewolucyjnego, a ponadto pokazują me-

chanizm degenerowania się rządów rewolucyjnych, 

przyjmujących formę ustrojowej dyktatury, niezwykle 

opresyjnej politycznie, dławiącej swobody i dążącej 

do sprawowania totalitarnej kontroli nad ludźmi. 

Rewolucja, niczym religia, obiecuje zbawienie, 

w tym wypadku polityczne i społeczne. Fryderyk 

Engels w imieniu marksizmu złożył zapewnienie, że 

po zwycięstwie rewolucji proletariackiej i ustanowie-

niu komunizmu nastąpi „skok ludzkości z królestwa 

konieczności w królestwo wolności”39. Adolf Hitler 

(1889–1945) roił, że triumf rewolucji narodowosocja-

listycznej otworzy epokę „tysiącletniej Rzeszy”. Za-

powiedź absolutnego wyzwolenia oraz urzeczywist-

nienia wiecznego ładu powszechnej szczęśliwości 

i ogólnej sprawiedliwości albo dla całej ludzkości, jak 

głosił marksizm, albo dla narodu panów, jak zakładał 

nazizm, bądź dla określonego narodu czy społeczeń-

stwa, jak chciały różne narodowe rewolucje, zawie-

ra w sobie spory ładunek soteriologiczny. Ta wiara 

w nowe czasy mobilizuje ludzi do działania, popie-

rania rewolucji oraz angażowania się po jej stronie. 

Czegoś takiego nie ma w zamachu stanu, nawet 

wówczas, kiedy wychodzi naprzeciw społecznym 

oczekiwaniom. 

Zamach stanu nie wywołuje, o czym już była 

mowa, zasadniczych zmian w strukturze politycznej, 

gospodarczej i społecznej. W ocenie prawnej pomię-
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dzy rewolucją, rebelią a zamachem stanu nie ma róż-

nicy. Wszystkie te akty są nielegalne na gruncie istnie-

jącego porządku prawnego i oznaczają jego złamanie. 

Zarówno rewolucja, jak i przewrót ustanawiają nowy 

system władzy politycznej, rebelia zaś, w odróżnieniu 

od nich, niekoniecznie, gdyż może zadowolić się po-

czynionymi na jej rzecz ustępstwami. Ustanowiona 

na skutek rewolucji bądź przewrotu władza jest zra-

zu władzą faktyczną, która jednak szybko usiłuje się 

uprawomocnić i zalegalizować. Dokonana zmiana po-

lityczna wymaga zatem potwierdzenia przez prawo. 

Wybitny austriacki teoretyk państwa i prawa Hans 

Kelsen (1883–1973), który w swej jurydycznej koncep-

cji państwa utożsamiał je z porządkiem prawnym, 

odrzucał jakąkolwiek dystynkcję pomiędzy rewolucją 

a zamachem stanu, ponieważ oba te zjawiska przyno-

siły identyczną konsekwencję prawną. Tym samym 

rdzeniem rewolucji stawał się zamach stanu, a prze-

wrót był rewolucją, co najwyżej ograniczoną i rozgry-

wającą się w stosunkowo niewielkiej skali. H. Kelsen 

zwracał uwagę na to, że rewolucja i zamach stanu 

oznaczają – co z jego punktu widzenia było decydują-

ce, bo to tworzyło ów skutek prawny – zerwanie z za-

sadą legitymizmu, jako że są niezgodnym z prawem 

przerwaniem dawnego porządku państwowego oraz 

dawnej struktury konstytucyjnej i prawnej. Rzeczywi-

stość polityczna nie zna jednak próżni prawnej. Zwy-

cięska rewolucja i zwycięski przewrót legitymizują się 
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niemal automatycznie, a o ich legitymizacji przesądza 

to, iż wyłonione w ich wyniku ośrodki decyzyjne sku-

tecznie i efektywnie kontrolują bieg zdarzeń. Zasada 

skuteczności czy zasada efektywności przesądzają 

bowiem o prawomocności systemu politycznego. 

Wcale nie musi on być powszechnie akceptowany, 

wystarczy, że jest skuteczny. Co więcej, skoro rewolu-

cja wybuchła i zwyciężyła, skoro zamach stanu został 

zainicjowany i skutecznie przeprowadzony, to ozna-

cza, że dawny system nie miał wystarczającego po-

parcia i tym samym nie był odpowiednio mocno legi-

tymizowany. Nowa władza ukształtowana w wyniku 

rewolucji bądź przewrotu szybko przystępuje do kon-

struowania własnego porządku prawnego, który po-

twierdzi jej legitymizację wynikającą z samego faktu 

rządzenia. Źródłem porządku prawnego zawsze jest 

– jak to określa H. Kelsen – „norma bazowa” (grund-
norm). Rolę takiej normy w oczywisty sposób odegra 

uchwalona konstytucja, ale równie dobrze stanowić 

ją może wola dyktatora40. 

Mając na względzie to, że rewolucja i zamach sta-

nu dają identyczny skutek prawny, niektórzy badacze 

charakteryzują zamach stanu jako „rewolucję w pra-

wie, ale nie w polityce”41. To dość błyskotliwe określe-

nie nie daje wszakże pełnej satysfakcji analitycznej, 

ponieważ ma mocno ograniczony potencjał wyjaś-

niający, który bierze pod rozwagę wyłącznie aspekt 

prawny zjawiska.
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Rewolucje i rebelie, podobnie jak przewroty, mogą 

zakończyć się sukcesem albo porażką. Zasadniczo 

można wyodrębnić dwa rodzaje przegranych rewo-

lucji. Pierwszy z nich to rewolucje, które nie zdoła-

ły skonsolidować swej władzy i po krótkim okresie 

rządów rewolucyjnych, w większości wypadków 

niesprawowanych nad całością terytorium państwa, 

zostały zdławione. W tej grupie mieszczą się m.in. 

Komuna Paryska z 1871 roku i powstanie węgierskie 

z roku 1956. Drugi model przegranej rewolucji to taki, 

kiedy rewolucjoniści przejęli władzę i sprawowali ją, 

ale okazali się niezdolni do przeprowadzenia rewo-

lucyjnego programu, bo albo zadanie ich przerosło 

(umieli sięgnąć po władzę, lecz już nie potrafili odpo-

wiednio jej użyć), albo warunki – w tym międzyna-

rodowe – im to uniemożliwiły. Dobrym przykładem 

będzie tu rewolucja meksykańska42. 
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TECHNIKA ZAMACHU STANU





Przywoływany już w pierwszym rozdziale Edward 

Luttwak pisał:

„Obalanie sprawujących władzę nie jest łatwe. Rząd jest 

chroniony nie tylko przez profesjonalne służby obrony 

państwa – siły zbrojne, policję i agencje bezpieczeństwa 

– ale również jest wspierany przez szeroki wachlarz sił 

politycznych”1.

To prawda, cytowany powyżej autor ma całkowi-

tą rację. Przeprowadzenie zamachu stanu nie jest 

sprawą prostą i nieskomplikowaną, nie jest wszakże 

rzeczą niemożliwą. Kolosalne znaczenie ma również 

to, w jakim miejscu globu przewrót jest planowany. 

W jednych państwach zamachy stanu są zjawiskiem 

nader częstym i nikogo nie dziwią, w innych zdarzają 

się sporadycznie, a bywają i takie, które w ogóle nie 

doświadczyły takiego zjawiska. Ktoś, kto zamierza 

przejąć władzę poprzez przewrót w Boliwii, ma już 

w punkcie startu zupełnie inną sytuację niż ten, kto 

ewentualnie zdecydowałby się na taki krok w Stanach 

Zjednoczonych. W pierwszym wypadku teoretyczna 

szansa na odniesienie sukcesu jest duża, w drugim 

– (niemal) nie istnieje. Jak pisał Walter Laqueur ze 

współpracownikami:
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„Żaden model teoretyczny nie może wyjaśnić, dlaczego 

zamachy stanu się zdarzają; po prostu wykazać, dlacze-

go w większości państw są one możliwe, oraz pokazać, 

dlaczego w innych są mało prawdopodobne”2. 

Curzio Malaparte, wybitny włoski dziennikarz i pi-

sarz polityczny, w swej słynnej książce, opublikowa-

nej w języku francuskim w 1931 roku, pt. Technique 
du coup d’état3 (Technika zamachu stanu), analizując 

kilka głośnych przewrotów, pokazał, że zamach sta-

nu nie wymaga mobilizacji mas, powstańczego zry-

wu czy walki rewolucyjnej. Przeprowadza go dobrze 

przygotowana grupa spiskowców, która w stosow-

nym momencie usuwa dotychczasową władzę oraz 

przejmuje rządy w państwie. Wnikliwa rekonstruk-

cja konkretnych przypadków wiodła Malapartego do 

wniosku, że istnieje swoista technika zamachu stanu. 

Polega ona w istocie na tym, że podczas przewrotu 

należy wpierw zaatakować i opanować miejsca ne-

wralgiczne dla systemu informacji w państwie, węzły 

komunikacyjne, a także centra technologiczne i klu-

czowe obiekty przemysłowe4. 

W dzisiejszych realiach opanowanie telewizji, ra-

dia i środków łączności umożliwi wysyłanie odpo-

wiednich komunikatów do społeczeństwa, co jest 

warunkiem zdolności decyzyjnej, a niezależnie od 

tego ma olbrzymie znaczenie polityczne i propagan-

dowe, ponieważ udowadnia fakt sprawowania re-

alnej władzy. Poważnym wyzwaniem dla obecnych 
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zamachowców jest istnienie Internetu, który zapew-

nia szybkie i bezpośrednie komunikowanie się ludzi 

pomiędzy sobą. Nie mogą oni pozwolić, aby tę drogę 

wykorzystali oponenci. Dotychczasowi rządzący, po-

zbawieni dostępu do środków przekazu i Internetu, 

znajdą się w izolacji, nie będą mogli kontaktować 

się ze zwolennikami, a ich polecenia i dyspozycje 

nie trafią do adresatów albo dotrą do nich po czasie. 

Towarzyszyć temu musi przechwycenie kontroli nad 

węzłami komunikacyjnymi, bo to zapewni osłonę 

logistyczną akcji przewrotowej i zarazem sparaliżuje 

próby przeciwdziałania jej podjęte przez przeciwnika, 

odcinając go zarazem od ewentualnej pomocy, za-

równo materiałowej, jak i w ludziach, która mogłaby 

być dostarczona drogą lotniczą, koleją lub transpor-

tem samochodowym. W drugiej dopiero kolejności 

obezwładnia się ośrodki władzy politycznej i przej-

muje siedziby centralnych organów władzy, ponieważ 

samo ich kontrolowanie niewiele jeszcze przyniesie, 

poza niewątpliwym efektem psychologicznym czy 

znaczeniem symbolicznym, a już na pewno nie za-

pewni sukcesu przewrotowi. Oczywiście, optymal-

nym rozwiązaniem jest równoczesne opanowanie 

centrów informacyjnych, łącznościowych i komuni-

kacyjnych z jednej strony, oraz centrów politycznych 

– z drugiej. A gdy jest to nierealne i należy wybierać, 

trzeba w pierwszej kolejności przejąć infrastrukturę 

informacyjną. 
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Skuteczny przewrót wymaga precyzyjnego planu 

działania, który potem musi być realizowany z żela-

zną konsekwencją. Nie może tu być miejsca na ży-

wiołowość, przypadkowość, nieprzemyślane czy nie-

potrzebne ruchy. Jeden z badaczy techniki przewrotu, 

Gregor Ferguson, pisze:

„Realizacja zamachu stanu musi być tak zaplanowana, 

że to, co ma być zdobyte, jest dokładnie tym, co jest po-

trzebne, ani więcej, ani mniej”5.

Zamach stanu to swoista partia szachów, a zwy-

cięża ten, kto dysponuje lepszą koncepcją gry, a poza 

tym potrafi ją urzeczywistnić. Zamachowcy powin-

ni przygotować akcję i przeprowadzić ją tak, aby nie 

natrafić na żaden opór zbrojny i opór społeczny, co 

oczywiście jest dla nich najkorzystniejsze. Gdy opór 

zbrojny się jednak pojawi, musi być przełamany 

w krótkim czasie, sprawnie i skutecznie. Utrzymujący 

się opór – nawet stosunkowo niewielki i słaby – prze-

ciwko zamachowi stanu może dawać zły przykład 

i stymulować następne działania utrudniające reali-

zację założonych celów, a także wzmagać determina-

cję dotychczasowej ekipy rządzącej. To samo odnosi 

się do oporu społecznego. Autorzy zamachu stanu 

muszą natychmiast zneutralizować opozycję politycz-

ną, by nie dopuścić do tego, że będzie ona w stanie 

zorganizować masowe protesty przeciwko przewro-

towi. Szczególną uwagę zamachowcy skupić muszą 
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na środowiskach charakteryzujących się sporą ak-

tywnością publiczną, w tym kontekście badacze pod-

kreślają znaczenie studentów, członków związków 

zawodowych i aktywistów religijnych. Najlepiej pozy-

skać te środowiska dla przewrotu, w innym wypadku 

konieczna jest ich neutralizacja, izolowanie przywód-

ców oraz – w ostateczności – wymuszanie posłuchu 

siłą. A jeśli opór przeciwko przewrotowi – jak pisze 

E. Luttwak – „rozwinie się w reakcję łańcuchową, za-

mach stanu zakończy się porażką”6. 

Zamach stanu musi być przeprowadzony z za-

skoczenia i dokonać się szybko. Szybkość działania 

w wielu wypadkach decyduje bowiem o powodzeniu 

przewrotu. Przeciągający się zamach stanu świad-

czy o tym, że spiskowcy natrafili na przeszkody, co 

komplikuje ich sytuację. Czas działa zatem na nie-

korzyść zamachowców i jest to absolutna prawidło-

wość. Muszą oni jak najszybciej przejąć kontrolę nad 

aparatem państwa oraz podporządkować sobie cały 

kraj. „Najbardziej krytyczną fazą zamachu stanu”7, by 

posłużyć się określeniem E. Luttwaka, jest czas po-

między ujawnieniem się uczestników zamachu stanu 

i przystąpieniem przez nich do działania a przejęciem 

przez nich władzy w państwie. Przebieg zdarzeń, któ-

re wówczas następują, decyduje o losach przewrotu, 

o tym, czy zakończy się on sukcesem, czy porażką. 

Zdaniem E. Luttwaka, autorzy przewrotu bezwzględ-

nie powinni się kierować dwoma fundamentalnymi 
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założeniami: po pierwsze – muszą mieć świadomość 

konieczności maksymalnie szybkiego działania w fa-

zie przejściowej, tj. w czasie sięgania po władzę, po 

wtóre zaś – muszą być zdeterminowani co do ko-

nieczności całkowitego zneutralizowania sił, które 

mogą wystąpić przeciwko nim zarówno przed, jak 

i bezpośrednio po przewrocie8. 

Złożoność aparatu współczesnego państwa i skom-

plikowany charakter jego mechanizmów są zarówno 

źródłem jego siły, jak i ewentualnej słabości. W swej 

strukturze państwo posiada dysponujące odpowied-

nimi środkami czynniki, które stać mają na straży jego 

bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Tego 

rodzaju zadanie, generalnie rzecz biorąc, przypada 

siłom zbrojnym, służbom specjalnym oraz policji, tj. 

formacjom wyposażonym w broń i środki przymusu, 

które mogą być użyte w imieniu państwa. Przewrót to 

zjawisko, którego istotę stanowi przemoc, a zatem to 

właśnie organy dysponujące siłą i stosujące ją są jakby 

w naturalny sposób predestynowane do jego przepro-

wadzenia. Najłatwiej uczynić to najsilniejszej z tych 

struktur, czyli armii. W wielu państwach siły zbrojne 

są środowiskiem generującym przewroty i zarazem 

głównym kandydatem do ich przeprowadzenia. Ar-

mia w zdecydowanej większości wypadków skłania 

się do takiego rozwiązania, gdy działa któryś z trzech 

czynników (lub ewentualnie dochodzi do ich kombi-

nacji): pierwszy – wojskowi uważają, że ich korpora-
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cyjne interesy są naruszone bądź zagrożone i postana-

wiają ich bronić; drugi – kręgi dowódcze przejawiają 

wyraźne aspiracje polityczne i nie są skłonne podpo-

rządkować się cywilnej kontroli; oraz trzeci – w życiu 

publicznym dominują idee i przekonania, które ludzie 

w mundurach postrzegają jako niebezpieczne dla 

państwa, zaś władzę sprawują ugrupowania politycz-

ne niecieszące się sympatią w siłach zbrojnych. 

Zamach stanu niepoparty przez armię albo przez 

znaczącą jej część, bądź też przynajmniej przez nią 

nietolerowany, skazany jest na szybkie niepowodze-

nie; akcja taka w dobie współczesnej nie ma żad-

nych realnych szans na sukces. Z reguły mamy więc 

obecnie do czynienia z wojskowymi zamachami sta-

nu. Tylko armia jest bowiem w stanie narzucić swą 

wolę pozostałym elementom aparatu państwowego 

oraz wyegzekwować posłuszeństwo, w tym także 

ze strony społeczeństwa. Możliwości innych pod-

miotów w tym zakresie są mocno ograniczone. Gdy 

cała armia pod jednolitym dowództwem przepro-

wadza zamach stanu, praktycznie nie może się on 

skończyć inaczej, jak tylko sukcesem. Jeśli przewrót 

przeprowadza część armii, powinna ona zapewnić 

sobie neutralność oraz bierność nieuczestniczących 

w spisku oddziałów i formacji. Zamach stanu podjęty 

przez część armii i zbrojnie skontrowany przez inną 

jej część może przerodzić się w krwawe starcie o nie-

obliczalnych konsekwencjach. 
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Zamach stanu zainicjowany przez autorów usy-

tuowanych i działających poza siłami zbrojnymi, np. 

przez służby specjalne, policję, część elity politycz-

nej, zbuntowaną biurokrację państwową, powiedzie 

się tylko pod warunkiem, że armia go poprze lub nie 

będzie mu przeciwdziałać i przynajmniej zachowa 

neutralność, a neutralność w tym wypadku będzie 

rodzajem pasywnego poparcia, albo jeśli w jej szere-

gach dojdzie do podziałów i konfliktów. Ten, kto orga-

nizuje przewrót poza strukturami sił zbrojnych, musi 

w pierwszej kolejności zadbać o zapewnienie sobie 

przychylności wyższych dowódców wojska9. W sytua-

cji, gdy siły zbrojne lub zasadnicza ich część nie zaak-

ceptuje przewrotu i podejmie aktywne działania prze-

ciwko jego autorom, zamach stanu z całą pewnością 

zakończy się fiaskiem. W warunkach współczesne-

go państwa zamach stanu oznacza więc zazwyczaj 

przejęcie przez całą armię – reprezentowaną przez 

jej dowództwo lub przez grupę wyższych rangą woj-

skowych – kontroli nad atrybutami i organami władzy 

politycznej w wyniku niespodziewanego działania 

o pozaprawnym charakterze. Sporadycznie dochodzi 

do puczu, tj. – przypomnijmy – wystąpienia pewnego 

segmentu wojska w celu przejęcia władzy, rzadkością 

są także czysto cywilne przewroty. Tak więc w toku 

zamachu stanu i bezpośrednio po nim siły zbrojne, lub 

ich część, stają się głównym aktorem wydarzeń. Inny 

przebieg przewrotu należy do rzadkości.
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Armia jest, jakkolwiek cynicznie by to zabrzmiało, 

predestynowana do tego, aby być autorem zamachów 

stanu także i z tego powodu, iż przewrót w sensie tech-

nicznym stanowi rodzaj operacji militarnej lub wyka-

zuje uderzające do niej podobieństwo. Jak powiada 

nieoceniony dla tego wątku rozważań E. Luttwak:

„O ile generalną zasadą taktyki jest zastosowanie siły we 

właściwym miejscu, zamach stanu urzeczywistnia tę za-

sadę, uderzając z chirurgiczną precyzją w organizacyjne 

serce całego państwa; o ile szybkość jest często bardzo 

ważna w działaniach militarnych, o tyle dla przewrotu 

stanowi podstawowy wymóg”10.

Ale zamach stanu od operacji militarnej też się 

różni, i to bardzo. Oddajmy raz jeszcze głos E. Lut-

twakowi: 

„(...) przewrót różni się od operacji militarnych pod jed-

nym zasadniczym względem: podczas gdy w wojnie 

często bywa korzystne zatrzymanie pewnych sił jako 

rezerwy do wykorzystania w późniejszej (być może bar-

dziej krytycznej) fazie konfliktu, w zamachu stanu obo-

wiązuje zasada pełnego zaangażowania posiadanych 

środków”11.

Zamach stanu rozgrywa się w krótkim horyzoncie 

czasowym i polega na osiągnięciu celu, tj. przejęciu 

władzy w państwie, za pośrednictwem jednej akcji, 

do której mobilizuje się wszystkich będących w dys-

pozycji ludzi oraz uruchamia się wszelkie dostępne 

środki, w tym typu wojskowego. Ten cel powinien być 
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osiągnięty, jak pokazuje analiza konkretnych zama-

chów stanu, w ciągu dwóch do sześciu godzin, a już 

na pewno nie powinien trwać dłużej niż jeden dzień12. 

Upływający czas – powtórzmy – działa bezwzględnie 

na niekorzyść zamachowców, niweluje efekt zasko-

czenia, mocno komplikuje całą sprawę i umożliwia 

organizację oporu. Wśród badaczy panuje też zgoda 

co do tego, że przewrót lepiej przeprowadzać późnym 

wieczorem czy nocą, aniżeli w ciągu dnia, bo wów-

czas trudniej mu przeciwdziałać. Dobrze jest również 

wykorzystać okres świąteczny czy wakacyjny, gdyż 

wówczas różne agendy i struktury państwa nie mają 

pełnej obsady personalnej i jest mniej osób gotowych 

do natychmiastowej negatywnej reakcji na zamach 

stanu13.

Istnieje ścisła korelacja pomiędzy zamachami sta-

nu a ustrojem państwa. Demokracja, tj. ustrój, w któ-

rym rządzący są wyłaniani w wolnych wyborach i po 

upływie kadencji muszą się poddać kolejnej ocenie 

obywateli, jest najbardziej odporna na przewroty. 

Władzę można w niej bowiem osiągnąć w legalny 

sposób, poprzez wygranie wyborów i przekonanie lu-

dzi do słuszności głoszonych racji politycznych. W sy-

stemach niedemokratycznych źródłem władzy nie jest 

wola wyborców wyrażona w głosowaniu, władza zo-

staje tu narzucona i jako taka opiera się na przemocy. 

Skoro tak się dzieje, to tylko przemocą można ją usu-

nąć. W konsekwencji ustrój niedemokratyczny stwa-
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rza środowisko sprzyjające zamachom stanu. Ważne 

jest jednak, abyśmy mieli świadomość tego, że tak jak 

demokracja sama w sobie nie jest systemem w pełni 

chroniącym przed przewrotami, również ustrój nie-

demokratyczny sam w sobie nie dostarcza wystarcza-

jącej przesłanki dla ich zaistnienia. 

Wyjątek od reguły, że środowisko niedemokra-

tyczne sprzyja zamachom stanu, stanowi totalita-

ryzm. Ten skrajnie niedemokratyczny system władzy 

nie daje odpowiedniej przestrzeni do zorganizowa-

nia i potem przeprowadzenia przewrotu. Wynika 

to stąd, że władza totalitarna, wszechwładnie dys-

ponująca armią i służbami bezpieczeństwa, na co 

dzień odwołuje się do terroru oraz rygorystycznie 

kontroluje wszelkie zachowania społeczne, nawet te 

odległe od polityki. Rozgałęziony system inwigilacji 

społeczeństwa pozwala wyeliminować w zarodku 

wszelkie przejawy buntu, a ich ewentualni inspira-

torzy podlegają natychmiastowym, i to bardzo suro-

wym, represjom14. Swoistym paradoksem jest to, że 

demokrację i totalitaryzm łączy zjawisko podległości 

wojska wobec czynników politycznych. W demokra-

cji cywilne władze, mające legitymizację pochodzą-

cą od obywateli, są nadrzędne wobec sił zbrojnych, 

w totalitaryzmie armia pozostaje pod ścisłą kontrolą 

rządzącej monopartii. W narodowosocjalistycznych 

Niemczech do zorganizowanego przez grupę wojsko-

wych – nota bene nieudanego – zamachu na Adol-
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fa Hitlera, co miało stanowić początek przewrotu, 

doszło dopiero 20 lipca 1944 roku, kiedy oczywiste 

się stało, iż wojna zakończy się druzgocącą klęską, 

która może być równoznaczna z unicestwieniem 

państwa i narodu. W rządzonym żelazną ręką przez 

Józefa Stalina Związku Radzieckim jakikolwiek za-

mach stanu był absolutnie niewyobrażalny. Podobnie 

sprawa wyglądała w okresie postalinowskim, acz-

kolwiek prawdą jest, że niekiedy zmiany przywódz-

twa komunistycznego, zarówno w samym ZSRR, jak 

i w podporządkowanych Moskwie państwach bloku 

wschodniego, wobec braku precyzyjnych mechani-

zmów selekcji politycznej – co objawiało się ze szcze-

gólną mocą w sytuacjach kryzysowych – przebiegały 

w atmosferze wykazującej wiele cech typowych dla 

przewrotu pałacowego. Taki charakter np. miało po-

zbawienie władzy w październiku 1964 roku radzie-

ckiego przywódcy Nikity Chruszczowa (1894–1971), 

który został usunięty w wyniku spisku zawiązanego 

przez grupę wysokich działaczy partyjnych, czy po-

zbawienie w grudniu 1970 roku stanowiska lidera par-

tii komunistycznej w Polsce – Władysława Gomułki 

(1905–1982). 

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane powy-

żej w kontekście udziału armii w zamachach stanu,

 prawdopodobieństwo jego zaistnienia jest duże w kra-

jach, gdzie siły zbrojne ogrywają ważną rolę politycz-

ną i zajmują pozycję swoistego strażnika państwa, 
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orzekającego arbitralnie, co jest dla tego państwa do-

bre, a co złe, i w jaką stronę powinno ono podążać. 

Nie wykształcił się tam również etos wojskowego jako 

profesjonalnego i apolitycznego członka aparatu pań-

stwowego. W następstwie tego armia stawia się po-

nad władzą polityczną, którą jednym razem popiera, 

innym zaledwie toleruje, a bywa, że obala, gdy uzna, 

iż staje się ona dla niej niewygodna. Zwierzchnictwo 

instytucji politycznych nad siłami zbrojnymi w takiej 

sytuacji albo w ogóle nie istnieje, albo jest iluzoryczne. 

A skądinąd przecież rzeczywista cywilna kontrola nad 

armią stanowi najlepszą gwarancję osłaniającą przed 

groźbą przewrotu15. Stan taki jest naturalny w pań-

stwach o ugruntowanej i nigdy nie zakłóconej tradycji 

demokratycznej, gdzie niebezpieczeństwo zamachu 

stanu nawet nie jest minimalne, ono w ogóle nie wy-

stępuje. „Chyba nigdy – powiada amerykański polito-

log i były oficer armii USA Andrew Bacevich – w historii 

USA wysocy oficerowie nie rozważali zamachu sta-

nu”16. Podobnie było i jest w Wielkiej Brytanii, Austra-

lii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Skandynawii, Szwajcarii 

czy państwach Beneluksu, których historia polityczna 

po wytworzeniu się nowoczesnego systemu demo-

kratycznego nie odnotowuje ani jednego przewrotu. 

Zamachów stanu zarówno skutecznych, jak i przegra-

nych doświadczyły natomiast takie państwa, jak Fran-

cja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, ich dzieje bowiem nie 

są wyłącznie kroniką rozwoju demokratycznego, ale 
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zawierają też mniej lub bardziej gwałtowne wstrząsy 

polityczne, przynoszące rozwiązania autorytarne lub 

wręcz totalitarne. 

Zamach stanu, co wielce interesujące, jest niemoż-

liwy w państwie – niezależnie od tego, czy panuje 

w nim demokracja, czy też autorytaryzm – praktyku-

jącym model „narodu pod bronią” (nation-in-arms), 

jak Francja w różnych okresach od rewolucji 1789 

roku do połowy XX wieku, Niemcy w XIX i na począt-

ku XX wieku, Japonia od roku 1868 do drugiej wojny 

światowej czy Izrael nieprzerwanie od momentu swe-

go powstania w 1948 roku. Model ten charakteryzuje 

kilka cech: po pierwsze – masowość sił zbrojnych, 

które albo bronią znajdującego się w stałym zagroże-

niu państwa, albo szykują się do, aprobowanej przez 

naród, wojny z wrogiem i w związku z tym muszą się 

rekrutować z poboru powszechnego, po drugie – ści-

słe powiązania pomiędzy dowództwem wojska a eli-

tą polityczną, po trzecie – zatarcie wyraźnej granicy 

pomiędzy sferą cywilną i wojskową w państwie, oraz 

– po czwarte – pomniejszenie znaczenia samej polity-

ki i debaty politycznej, które uważa się za drugorzęd-

ne i mało istotne dla państwa17. 

E. Luttwak słusznie dowodzi, że trzy czynniki 

w wydatny sposób powiększają ryzyko pojawienia 

się zamachu stanu. Po pierwsze – poważny i prze-

dłużający się kryzys ekonomiczny, pociągający za 

sobą masowe bezrobocie i rosnącą inflację; po dru-
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gie – długa i nieprzynosząca spodziewanych sukce-

sów wojna tudzież dotkliwa porażka o charakterze 

militarnym bądź dyplomatycznym, oraz – po trzecie 

– chroniczna niestabilność polityczna w warunkach 

systemu wielopartyjnego, co przynosi erozję ładu de-

mokratycznego18.

Przewrót łatwiej przeprowadzić w społeczeństwie 

apatycznym bądź sfrustrowanym – nie sprzyja mu 

natomiast duża aktywność polityczna ludzi oraz ich 

mobilizacja na polu publicznym. Odrzucenie polityki 

i niewiara w sens zaangażowania politycznego wśród 

ludzi otwierają szansę na skuteczne zrealizowanie 

planu opanowania państwa, gdyż wówczas mało inte-

resuje obywateli, kto sprawuje rządy, można również 

się spodziewać, iż ze zrozumieniem, a nawet pew-

ną sympatią przyjmą oni usunięcie dotychczasowej 

władzy, z którą zupełnie się nie identyfikują. W społe-

czeństwie rozbudzonym politycznie sprawy publiczne 

znajdują się w centrum uwagi, możliwe jest zatem, że 

próba przejęcia władzy z wykorzystaniem przewrotu 

napotka zdecydowany opór i przeciwdziałanie.

Warunkiem powodzenia zamachu stanu jest cał-

kowita samodzielność i niezależność polityczna pań-

stwa, w którym on następuje. Gdy państwo jest pod-

porządkowane innemu krajowi, znajduje się w strefie 

wpływów silniejszego podmiotu, jest satelitą jakiegoś 

mocarstwa, wówczas trzeba liczyć się z tym, że może 

dojść do obcej interwencji zbrojnej w celu powstrzy-
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mania zamachowców lub usunięcia ich, jeśli zdążyli 

już przejąć władzę19. 

Przewrót może być skutecznie przeprowadzony 

w państwie, w którym występuje wyraźne centrum 

polityczne, dające się też zdefiniować w kategoriach 

geograficznych. Opanowanie tego centrum przez 

uczestników zamachu umożliwi im przejęcie kontroli 

nad całym państwem. W wypadku państwa wyjąt-

kowo zdecentralizowanego, pozbawionego jednego 

ośrodka dyspozycji, policentrycznego w sensie wła-

dzy politycznej, zamach stanu jest trudno wykonalny, 

wręcz niemożliwy. Przejęcie jednego ośrodka władzy 

nie zapewni tu panowania nad całym terytorium, po-

nieważ inne – konkurencyjne lub działające uzupeł-

niająco – centra decyzyjne mogą nie uznać władzy 

zamachowców, a nawet wystąpią przeciwko nim. 

Zdaniem niektórych badaczy, z tego właśnie powo-

du nigdy nie doszło do przewrotu w Indiach, które są 

państwem bardzo zdecentralizowanym20. 

Podmiot realizujący przewrót we współczesnych 

warunkach stara się minimalizować użycie przemocy 

fizycznej. Celem zamachu stanu jest przechwycenie 

władzy nad państwem, nie zaś pogrążanie się w bru-

talności. Dławienie oporu, a w jeszcze większym stop-

niu wywiązanie się walk świadczą o tym, iż plan nie 

jest realizowany tak, jak być powinien. Nowoczesny 

zamach stanu – jakkolwiek cynicznie to brzmi – ma 

być przeprowadzony szybko i sprawnie, najlepiej bez-
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krwawo i w sposób możliwie łagodny. Rzadkością są 

przewroty, których autorzy zakładają gwałtowność 

oraz radykalizm w przeprowadzanej akcji, a także sta-

wiają sobie za cel ostre represjonowanie oponentów 

politycznych. 
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ZAKOŃCZENIE

Światowej sławy politolog amerykański Francis 

Fukuyama pisał:

„Wprowadzenie stanu wojennego – na Zachodzie często 

nazywane »przewrotem Jaruzelskiego« – było jednym 

z ostatnich przypadków interwencji armii w życie pub-

liczne kraju znajdującego się na relatywnie wysokim po-

ziomie rozwoju. W ostatnich dwóch dekadach wojskowi 

zdecydowanie rzadziej ulegali pokusie mieszania się 

w politykę. Jest to szczególnie dobrze widoczne w Ame-

ryce Łacińskiej, która ma przecież długą tradycję puczów 

i militarnych dyktatur. Jednym z powodów tej niechęci 

jest, bez wątpienia, to, że wojskowe rządy rzadko kiedy 

odnosiły sukcesy w gospodarce i na arenie międzyna-

rodowej. Brazylijscy i peruwiańscy generałowie dopro-

wadzili w latach siedemdziesiątych swoje kraje na skraj 

katastrofy gospodarczej, greccy pułkownicy sprowoko-

wali turecką inwazję na Cypr i o mało nie doprowadzili 

do wojny, a argentyńska junta, która doszła do władzy 

pod hasłami wzmocnienia bezpieczeństwa i zwalczania 

terroryzmu, sama rozpętała terror i bezsensowną woj-

nę o Falklandy. Mamy oczywiście niedawny przypadek 

przewrotu w Tajlandii [w 2006 roku – M.B.], który był 
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zupełnym zaskoczeniem dla większości komentatorów, 

ale epoka wojskowych zamachów stanu raczej już nie 

wróci”1. 

Pozostawiając na boku błędne przekonanie, rozpo-

wszechnione – zdaniem Fukuyamy – na Zachodzie, 

że stan wojenny w Polsce był wojskowym przewro-

tem, co stanowiło punkt wyjścia do interesującej nas 

jego refleksji, ma on niewątpliwie rację, twierdząc, 

iż od pewnego czasu na świecie zamachy stanu są 

rzadkością, a w każdym razie nie są tak częste jak 

w przeszłości. Prawdą jest bowiem, że upowszech-

nienie demokracji jako modelu ustrojowego – z czym 

obecnie mamy do czynienia – minimalizuje praw-

dopodobieństwo przewrotów. „Zamach stanu – jak 

słusznie zauważył kiedyś Carl J. Friedrich – jest czę-

stym zjawiskiem w niestabilnych monokratycznych 

systemach”2. Byłbym wszakże daleki od optymizmu 

Fukuyamy, że epoka zamachów stanu jest już za-

mkniętą kartą historii. Obawiam się, iż koniunktura 

dla zamachów stanu – by tak to określić – w przyszło-

ści może powrócić w regionach świata, gdzie ten spo-

sób sięgania po władzę ma bogate tradycje. Mam tu 

w szczególności na myśli Amerykę Łacińską, a także 

Azję i Afrykę. Żadne problemy społeczne i politycz-

ne nie zostały tam na trwałe rozwiązane, procedury 

demokratyczne nie zakorzeniły się głęboko i znaczna 

część społeczeństw uważa je za obce sobie, a reali-

zowany styl przywództwa politycznego reprezentuje 
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niezmiennie niski poziom oraz jest szeroko kontesto-

wany. A skoro wszystkie te okoliczności są faktem, 

to przesłanki dla zamachów stanu wciąż są, niestety, 

realne. 

PRZYPISY

1 F. Fukuyama, 13 grudnia nie miał wielkiego znaczenia, 

„Europa” nr 50 z 16 grudnia 2006. Krótki tekst Fukuyamy był 
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w Polsce stanu wojennego, którą redakcja opatrzyła wspól-

nym tytułem „Początek końca komunizmu?”.
2 C.J. Friedrich, An Introductory Note on Revolution [w:] 

C.J. Friedrich (ed.), Revolution, New York 1966, s. 5.





NAJWAŻNIEJSZE ZAMACHY STANU 
W OKRESIE 1900–2008

1908 zamach stanu w Wenezueli

1910 obalenie monarchii w Portugalii

1911 obalenie w Meksyku rządzącego od 1876 roku dykta-

tora Porfirio Diaza

1913 wojskowy przewrót Envera Paszy w Turcji

1913 wojskowy zamach stanu w Meksyku, zabity zostaje 

prezydent Francisco Madero 

1917 rewolucja lutowa i obalenie caratu, nieudany pucz 

generała Ławra Korniłowa (sierpień) oraz rewolucja 

październikowa, w rzeczywistości bolszewicki za-

mach stanu, w Rosji

1919 nieudany przewrót prawicowy w Polsce 

1920 wojskowy zamach stanu w Meksyku, ginie prezydent 

Venustiano Carranza

1920 nieudany pucz Kappa w Niemczech

1921 zamach stanu w Iranie (Persji), ustanowienie nowej 

dynastii panującej

1922 marsz na Rzym faszystów Benito Mussoliniego, zwy-

cięstwo faszyzmu we Włoszech

1923 wojskowy zamach stanu w Bułgarii, zabicie premiera 

Aleksandra Stambolijskiego
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1923 zamach stanu w Hiszpanii, Miguel Primo de Rivera 

ustanawia parafaszystowską dyktaturę

1923 nieudany monachijski przewrót Adolfa Hitlera

1924 wojskowy zamach stanu w Chile

1924 nieudany komunistyczny przewrót w Estonii

1925 wojskowy zamach stanu w Grecji

1925 przewrót wojskowy w Chile

1926 zamach majowy marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Polsce

1926 wojskowy zamach stanu w Grecji

1926 zamach stanu na Litwie

1928 wojskowy zamach stanu w Portugalii, obalenie de-

mokracji

1929 autoprzewrót króla Aleksandra I Karadziordziewicza 

w Jugosławii

1930 zamach stanu w Dominikanie, Rafael Trujillo rozpo-

czyna trwający 31 lat okres swych dyktatorskich rzą-

dów

1930 wojskowy zamach stanu w Argentynie

1930 wojskowy zamach stanu w Brazylii, początek trwają-

cej 15 lat dyktatury Getúlio Vargasa

1932 nieudany zamach stanu w Finlandii

1932 wojskowy przewrót w Japonii

1932 zamach stanu w Syjamie (Tajlandii), przejście od mo-

narchii absolutnej do monarchii konstytucyjnej

1932 dwa wojskowe zamachy stanu w Chile

1933 autoprzewrót prezydenta Urugwaju Gabriela Terry

1933 wojskowy przewrót na Kubie, zwany „rewoltą sier-

żantów”, pierwsza dyktatura Fulgencio Batisty

1934 przewrót w Estonii

1934 zamach stanu na Łotwie

1934 wojskowy zamach stanu w Bułgarii

1934 nieudany zamach stanu na Litwie
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1934 nieudany narodowosocjalistyczny zamach stanu 

w Austrii, ginie kanclerz Engelbert Dollfuss

1935 nieudany przewrót w Bułgarii

1935 przewrót w Grecji, restauracja monarchii

1936 zamach stanu w Grecji, dyktatura Joannisa Metaxasa

1936 zamach stanu w Iraku

1936 pucz generała Francisco Franco w Hiszpanii, wybuch 

trwającej trzy lata wojny domowej, która pochłonie 

około miliona ofiar; gen. F. Franco będzie rządził kra-

jem do śmierci w listopadzie 1975 roku

1936 incydent z Xi’an w Chinach, uwięzienie przywódcy 

Chin generalissimusa Czang Kaj-szeka przez dowód-

cę jednego z lokalnych garnizonów, Czang Kaj-szek 

odzyskuje wolność, gdy przystaje na warunki zama-

chowców

1937 zamach stanu Getúlio Vargasa w Brazylii

1938 autoprzewrót króla Karola II w Rumunii, ustanowie-

nie dyktatury królewskiej

1940 zamach stanu w Rumunii, ustanowienie dyktatury 

marszałka Iona Antonescu

1941 przewrót w Jugosławii, obalenie proniemieckiego 

rządu

1941 nieudany faszystowski przewrót w Rumunii 

1943 wojskowy zamach stanu w Argentynie

1944 nieudany zamach Clausa von Stauffenberga na Adol-

fa Hitlera w Niemczech

1944 zamach stanu w Rumunii

1944 zamach stanu w Bułgarii

1945 wojskowy zamach stanu w Brazylii, przywrócenie 

demokracji

1945 zamach stanu w Wenezueli

1947 zamach stanu w Tajlandii

1948 komunistyczny przewrót w Czechosłowacji

1948 wojskowy przewrót w Wenezueli
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1951 wojskowy zamach stanu w Tajlandii

1952 wojskowy zamach stanu na Kubie, druga dyktatura 

Fulgencio Batisty 

1952 wojskowy zamach stanu Ruchu Wolnych Oficerów 

w Egipcie

1953 inspirowany przez Stany Zjednoczone zamach stanu 

w Iranie, obalenie lewicowego rządu premiera Mo-

hammada Mosaddeka

1954 w Brazylii wojsko żąda odejścia od władzy Getúlio 

Vargasa (wygrał w roku 1950 wybory prezydenckie), 

ten odmawia i popełnia samobójstwo

1954 wojskowy zamach stanu w Paragwaju

1955 armia zmusza do ustąpienia prezydenta Argentyny 

Juana Domingo Peróna, starcia wojska z peronistami 

trwają 5 dni

1958 przejęcie władzy we Francji w warunkach zbliżonych 

do przewrotu przez generała Charles’a de Gaulle’a

1958 zamach stanu w Iraku, likwidacja monarchii

1958 wojskowy zamach stanu w Pakistanie

1959 przejęcie władzy na Kubie przez Fidela Castro w wy-

niku zwycięskiej guerrilli 
1960 wojskowy zamach stanu w Turcji

1960 wojskowy zamach stanu w Kongo

1960 nieudany wojskowy przewrót w Etiopii

1961 nieudana próba puczu we Francji, podjęta przez od-

działy stacjonujące w Algierii

1961 zamach stanu w Korei Południowej, dyktatura gene-

rała Park Czung Hee

1962 nieudany zamach stanu na Cejlonie (dzisiaj Sri Lanka) 

1962 wojskowy zamach stanu w Birmie, ustanowienie 

trwającej do dziś dyktatury wojskowej

1962 wojsko odsuwa od władzy prezydenta Argentyny Ar-

turo Frondiziego
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1963 zamach stanu w Syrii, objęcie władzy przez partię 

BAAS

1963 zamach stanu w Iraku

1963 wojskowy zamach stanu w Wietnamie Południo-

wym

1963 wojskowy zamach stanu w Ekwadorze

1963 wojskowy zamach stanu w Togo

1964 wojsko obala prezydenta Gabonu Léona M’Ba, który 

następnego dnia odzyskuje władzę po francuskiej in-

terwencji zbrojnej

1964 wojskowy przewrót w Brazylii, inaugurujący wielolet-

nie rządy wojskowych w tym kraju

1964 próba neofaszystowskiego zamachu stanu we Wło-

szech

1964 wojskowy zamach stanu w Wietnamie Południo-

wym

1965 krwawy (300 tys. zabitych) wojskowy zamach sta-

nu w Indonezji, przeciwdziałający przejęciu władzy 

przez komunistów

1965 zamach stanu w Algierii

1965 zamach stanu w Kongo 

1966 wojskowy zamach stanu w Republice Środkowoafry-

kańskiej, na czele państwa staje Jean-Bédel Bokassa, 

najpierw jako prezydent, a od roku 1976 cesarz

1966 dwa wojskowe zamachy stanu w Nigerii (styczeń i li-

piec)

1966 wojskowy zamach stanu w Ghanie, pozbawienie 

władzy „ojca niepodległości” Kwame Nkrumaha

1966 zamach stanu w Ugandzie

1966 przewrót wojskowy w Argentynie

1967 nieudana próba wzniecenia guerrilli w Boliwii, woj-

sko zabija jej lidera Ernesto Che Guevarę

1967 przewrót „czarnych pułkowników” w Grecji
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1967 zamach stanu w Togo, prezydentem zostaje Gnas-

singbé Eyadéma, po którego śmierci w roku 2005 na 

czele państwa staje jego syn Faure Gnassingbé Eya-

déma

1968 zamach stanu w Kongo (Brazaville)

1968 zamach stanu w Peru 

1968 zamach stanu partii BAAS w Iraku

1968 wojskowy przewrót w Panamie, w jego wyniku fak-

tyczną władzę w kraju przejmuje „najwyższy przy-

wódca rewolucji panamskiej” Omar Torrijos i sprawu-

je ją do roku 1981, kiedy ginie w katastrofie lotniczej

1969 zamach stanu w Boliwii

1969 obalenie monarchii w Libii przez pułkownika Muam-

mara Kadafiego

1969 wojskowy zamach stanu w Somalii

1969 wojskowy przewrót w Sudanie 

1970 premier Lesotho Leabua Jonathan odmawia uzna-

nia swej porażki wyborczej i przejmuje władzę dyk-

tatorską

1970 wojskowy zamach stanu w Pakistanie

1970 przewrót w Syrii, dyktatorskie rządy prezydenta Ha-

fiza Asada, po którego śmierci w roku 2000 na czele 

państwa staje jego syn Baszar Asad

1970 próba neofaszystowskiego zamachu stanu we Wło-

szech, tzw. zamach Borghese

1970 próba nacjonalistycznego zamachu stanu w Japonii 

podjęta przez pisarza Mishimę Yukio, zwanego ostat-

nim samurajem

1970 dwa wojskowe przewroty w Boliwii

1971 wojskowy zamach stanu w Boliwii

1971 wojskowy zamach stanu w Ugandzie, prezydentem 

zostaje Idi Amin Dada

1971 wojskowy zamach stanu w Turcji
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1971 autoprzewrót premiera Thanoma Kittikachorna w Taj-

landii

1972 wojskowy zamach stanu w Ghanie

1972 autoprzewrót prezydenta Ferdinanda Marcosa na Fili-

pinach, wobec zbliżającego się końca drugiej i – we-

dług konstytucji – ostatniej kadencji prezydenckiej 

wprowadza on stan wyjątkowy, zawiesza swobody 

polityczne i narzuca nową konstytucję, znoszącą za-

kaz reelekcji

1972 zamach stanu w Dahomeju (późniejszy Benin)

1972 nieudany zamach stanu w Egipcie

1972 nieudany zamach stanu w Jordanii 

1973 pałacowy przewrót w Afganistanie, likwidacja mo-

narchii

1973 wojskowy zamach stanu gen. Augusto Pinocheta 

w Chile, który rządzi potem ponad 16 lat

1973 wojskowy zamach stanu w Grecji, giną 34 osoby, 

a ponad 1000 odnosi rany; kres dyktatury „czarnych 

pułkowników”

1973 wojskowy zamach stanu w Urugwaju

1974 wojskowy zamach stanu w Nigrze 

1974 wojskowy przewrót w Portugalii („rewolucja goździ-

ków”), obalenie długoletniej, bo trwającej nieprze-

rwanie od 1928 roku, dyktatury salazarowskiej (Antó-

nio de Oliveira Salazar wycofał się z życia politycznego 

w 1968 roku, zmarł w dwa lata potem, kontynuatorem 

jego linii politycznej był Marcello Caetano) 

1974 zamach stanu na Cyprze, inspirowany przez grecki 

rząd wojskowy generała Phaidona Gizikisa 

1974 wojskowy zamach stanu w Etiopii, ustanowienie ko-

munistycznej dyktatury

1975 seria wojskowych zamachów stanu w Bangladeszu, 

w pierwszym z nich ginie Mudżibur Rahman, przy-

wódca niepodległego od niespełna 4 lat państwa
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1975 zamach stanu na Komorach, uczestniczą w nim na-

jemnicy Boba Denarda 

1975 zamach stanu na Madagaskarze

1975 wojskowy zamach stanu w Czadzie, ginie prezydent 

François Tombalbaye

1975 przewrót w Nigerii

1975 dwa nieudane wojskowe przewroty w Portugalii; 

w marcu podjęty przez prawicowych oficerów, w li-

stopadzie przez wojskowych o sympatiach prokomu-

nistycznych

1975 trzy nieudane przewroty w Libii, skierowane prze-

ciwko pułkownikowi Kadafiemu

1975 wojskowy zamach stanu w Peru

1976 wojskowy zamach stanu w Argentynie

1976 wojskowy zamach stanu w Tajlandii

1976 wojskowy zamach stanu w Ekwadorze

1977 zamach stanu na Seszelach, władzę przejmuje Fran-

ce-Albert René, który jest prezydentem przez 27 lat

1977 wojskowy zamach stanu w Pakistanie, aresztowanie, 

skazanie na śmierć i powieszenie (1979) premiera 

Zulfikara Ali Bhutto

1977 nieudany zamach stanu w Arabii Saudyjskiej, inspiro-

wany przez Libię

1978 zamach stanu na Komorach

1978 zamach stanu w Mali

1978 komunistyczny zamach stanu w Afganistanie

1978 dwa wojskowe przewroty w Boliwii

1978 zamach stanu w Hondurasie

1979 marksistowski zamach stanu na Grenadzie

1979 obalenie przez sandinistów w Nikaragui – po wielo-

letniej guerrilli – prawicowych rządów rodziny Somo-

zów (u władzy od 1936 roku)

1979 wojskowy zamach stanu w Boliwii

1979 zamach stanu w Salwadorze
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1979 zamach stanu młodszych oficerów w Ghanie

1979 zamach stanu w Gwinei Równikowej

1979 zamach stanu w Cesarstwie Środkowoafrykańskim, 

wspierany przez Francję; władzę traci operetkowy 

cesarz Bokassa I, przywrócenie republiki

1979 zamach stanu w Korei Południowej, dyktator Park 

Czung Hee ginie zastrzelony przez szefa służb spe-

cjalnych

1980 zamach stanu w Boliwii

1980 zamach stanu młodszych oficerów w Liberii, kres 

władzy potomków Murzynów amerykańskich

1980 antyrządowe powstanie w mieście Kwangczu w Korei 

Południowej, w trwających 9 dni walkach powstań-

ców z wojskiem ginie 200 osób

1980 wojskowy zamach stanu w Turcji

1980 gwałtowne starcia zwolenników zwaśnionych partii 

w czasie kampanii wyborczej na Jamajce, 857 ofiar 

śmiertelnych

1980 wojskowy przewrót w Gwinei Bissau

1980 wojskowy przewrót w Surinamie, jego lider Dési Bou-

terse rządził będzie do roku 1988 

1981 wojskowy zamach stanu w Boliwii

1981 nieudany wojskowy zamach stanu w Hiszpanii, pró-

ba restytucji frankizmu

1981 nieudany przewrót w Gambii, zdławiony przez wła-

dze dzięki pomocy wojsk sąsiedniego Senegalu, po-

nad 800 zabitych

1981 przewrót w Republice Środkowoafrykańskiej

1981 nieudany wojskowy zamach stanu w Bangladeszu

1981 nieudany zamach stanu w Surinamie 

1981 nieudany zamach stanu na Seszelach

1981 zamach stanu w Ghanie

1981 nieudany zamach stanu w Bahrajnie podjęty przez 

proirańskich islamistów
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1982 wojskowy zamach stanu w Bangladeszu

1982 wojskowy przewrót w Gwatemali

1982 nieudany zamach stanu w Kenii

1982 nieudany zamach stanu w Surinamie

1982 zamach stanu w Burkina Faso (dawniej Górna Wolta) 

1983 nieudany zamach stanu w Tanzanii

1983 wojskowy zamach stanu w Gwatemali

1983 przewrót na Grenadzie, skrajnie lewicowa orientacja 

polityczna nowych władz, wojskowa interwencja USA

1983 wojskowy zamach stanu w Nigerii

1983 zamach stanu w Burkina Faso

1984 zamach stanu w Mauretanii

1984 zamach stanu w Gwinei, po władzę sięga generał 

Lansana Conté, który jako prezydent rządzi do śmier-

ci w grudniu 2008 roku

1985 wojskowy zamach stanu w Ugandzie

1985 wojskowy zamach stanu w Nigerii

1986 przejęcie władzy na Haiti przez juntę wojskową, ko-

niec trwającej od roku 1957 dyktatury rodziny Duva-

lierów

1987 dwa wojskowe zamachy stanu na Fidżi (kwiecień, 

wrzesień), po drugim następuje proklamowanie re-

publiki

1987 zamach stanu w Burkina Faso

1987 pałacowy przewrót w Tunezji, premier Zin al-Abidin 

Ben Ali pozbawia władzy „dożywotniego prezydenta” 

Habiba Burgibę

1988 przewrót polityczny w ramach junty wojskowej rzą-

dzącej Birmą (rok później zmieniono nazwę państwa 

na Myanmar, gdyż wcześniejszą uznano za kolonial-

ną)

1989 wojskowy zamach stanu w Paragwaju, obalenie rzą-

dzącego od roku 1954 prezydenta, generała Alfredo 

Stroessnera
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1989 amerykańska interwencja zbrojna w Panamie, ujęcie 

i postawienie przed sądem dyktatora i kryminalisty, 

generała Manuela Antonio Noriegi

1989 nieudany zamach stanu na Filipinach

1990 nieudany przewrót w Trynidadzie – Tobago

1991 nieudany zamach stanu w Związku Radzieckim

1991 zamach stanu na Haiti

1991 wojskowy zamach stanu w Tajlandii

1991–1992 wojskowy przewrót w Gruzji, który przeobraził 

się w gwałtowną wojnę domową

1992 wojskowy przewrót w Algierii

1992 autoprzewrót prezydenta Peru Alberto Fujimori

1992 nieudany wojskowy zamach stanu w Wenezueli Hugo 

Chaveza, późniejszego prezydenta (od roku 1998)

1993 autoprzewrót prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, któ-

ry bez odpowiednich uprawnień konstytucyjnych 

rozwiązuje parlament, a następnie wysyła oddziały 

wojska, by szturmem zdobyły gmach parlamentu, 

w trwających kilka dni walkach ginie 156 osób

1993 przewrót w Nigerii

1994 wojskowy przewrót w Gambii

1999 wojskowy przewrót w Pakistanie, władzę obejmuje 

generał Pervez Musharraf, który rządzi do swej rezyg-

nacji w 2008 roku

1999 wojskowy zamach stanu w Wybrzeżu Kości Słoniowej

2000 nieudany wojskowy zamach stanu na Fidżi

2000 zamach stanu w Ekwadorze

2002 nieudany zamach stanu w Wenezueli

2002 próba przewrotu w Wybrzeżu Kości Słoniowej

2002 wojskowy zamach stanu w Republice Środkowoafry-

kańskiej

2003 wojskowy zamach stanu w Gwinei Bissau

2004 nieudany wojskowy przewrót na Filipinach

2004 dwa nieudane zamachy stanu w Kongo



120 ZAMACH STANU

2004 nieudany zamach stanu w Czadzie

2004 wojskowy przewrót na Haiti

2005 wojskowy zamach stanu w Mauretanii

2006 nieudany wojskowy przewrót na Filipinach

2006 wojskowy zamach stanu na Fidżi

2006 przewrót w Tajlandii

2006 nieudany wojskowy zamach stanu na Madagaskarze

2008 nieudany zamach stanu w Timorze Wschodnim 

2008 wojskowy przewrót w Mauretanii 

2008 wojskowy zamach stanu w Gwinei

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Bankowicz 

(red.), Historia polityczna świata XX wieku. 1901–1945, Kra-

ków 2004; M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX 
wieku. 1945–2000, Kraków 2004; B. Bankowicz, M. Bankowicz, 

A. Dudek, Słownik historii politycznej świata 1901–2005, Kraków 

2006; Conflicts, Coup d’état, Revolution, Insurrections, Civil 
Wars, and Wars of the 20th Century, www.members.tripod.

com/Brian_Blodgett/Conflicts.htm oraz www.en.wikipedia.

org/wiki/List_of_coups_ d’état_ and_coup_attempts  



AKTUALNI PRZYWÓDCY PAŃSTWOWI, 
KTÓRZY ZDOBYLI WŁADZĘ 

W WYNIKU ZAMACHU STANU

Muammar Kadafi, przywódca Libii (1969)

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, prezydent Gwinei Rów-

nikowej (1979)

Zin al-Abidin Ben Ali, prezydent Tunezji (1987)

Blaise Compaoré, prezydent Burkina Faso (1987)

Than Shwe, przywódca Myanmaru (Birmy) (1988)

Omar Hassan Ahmad al-Baszir, prezydent Sudanu (1989)

Idriss Déby, prezydent Czadu (1990)

Yahya Jammeh, prezydent Gambii (1994)

François Bozizé, prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej 

(2003)

Josaia Voreqe Bainimarama, prezydent Fidżi (2006)

Mohamed Ould Abdelaziz, prezydent Mauretanii (2008)

Moussa Dadis Camara, prezydent Gwinei (2008)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.en.wikipe-

dia.org/wiki/Coup_d’état
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SUMMARY
COUP D’ÉTAT: 

A THEORETICAL STUDY 

The purpose of this book is theoretical study of the 

coup d’état that is third, next to democratic election 

and monarchical succession, way of obtaining politi-

cal power in a state. In more than half world’s states, 

a coup until quite recently was the main method of 

changing political leadership. Paradoxically, this po-

litical important phenomenon is rarely a subject of 

study. 

According to Edward Luttwak, author of a pio-

neering and delightful book „Coup d’État: A Practical 

Handbook” (1968): „A coup consists of the infiltra-

tion of a small but critical segment of the state ap-

paratus, which is then used to displace the govern-

ment from its control of the remainder”. Coup d’état 
is one of the poorest forms of political violence. It is 

an unexpected, sudden and potentially violent act of 

an illegal character made by a relatively small group 
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of conspirators ge-nerally recruiting from within the 

state apparatus. The military is the group most likely 

to move against an existing regime because it has 

control over the armed forces. This control gives the 

military a special position in effectuating a coup d’état. 
As a rule then a coup has military face and the armed 

forces are its main actor. Overthrowing governments 

with lack of military support or at least with lack of 

its benevolent neutrality is practically impossible. For 

that reason a civilian coup is a very exceptional case. 

The examples of the pure military coup are pronun-
ciamiento, when the coup is organized and led by 

the army and its leader is an army commander, and 

a putsch, when a coup is attempted by a faction within 

the armed forces. The best guarantee against military 

coups is a stable democratic system and rigid civilian 

control of the armed forces. 

The preconditions of coups are a combination of 

different factors, among them could be undemocratic 

political culture, rising political polarization between 

extreme and mutually hostile groups, political ambi-

tions of army commanders, corruption or incompe-

tence of a ruling elite, an economic crisis. 

A coup is a very risky matter. The result of a suc-

cessful coup is the seizure of power by the executors, 

but in a case of failure it is rather sure that they finish 

in a prison for the years as the traitors of state, what’s 



133Summary

more they can be eventually assassinated at once or 

sentenced to death afterwards. 

Coups d’etat can be set apart from revolutions, re-

volts and uprisings. In contrast to a revolution coup 
aims only at substituting one ruling group for another, 

not at destroying existing social and political system 

that normally are left untouched or, differently speak-

ing, not at making radical transformations. Also scale 

and consequences of revolutions are far bigger, be-

cause they play a role of turning points in the history 

of world changing the conditions under which whole 

nations live. In contrast to revolts and uprisings coups 
don’t have a mass character. 




