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Współczesne teorie władzy 
wobec fenomenu globalizacji

1. Petrażycjańska koncepcja teorii adekwatnej1 czyni zasadnym zadanie podstawo-
wego pytania dla tych rozważań: Czy funkcjonujące w naukach społecznych teorie 
władzy spełniają kryteria adekwatności eksplanacyjnej? Mówiąc prościej, czy teorie 
te są przydatne do wiernego opisu, a następnie wyjaśniania fenomenu władzy, takiego, 
jaki jawi się w dzisiejszym świecie, czy niestety wyjaśniają zjawisko należące do świa-
ta, którego w jakimś jego ważnym fragmencie – a może i w ogóle – już nie ma i nie 
wiadomo, czy kiedyś będzie. Gdyby argumenty przemawiały za trafnością drugiego 
członu powyższej alternatywy, to konsekwentnie należy zapytać, która teoria władzy, 
ze współczesnego ich katalogu, umożliwia formułowanie twierdzeń najbardziej ade-
kwatnych, a więc, tym razem odwołując się do Diltheya, dających najlepszy „wgląd 
rozumiejący” w zjawisko wyjaśniane2. Nie można bowiem wykluczyć, że znajdujemy 
się obecnie w stanie przejściowym, w którym posiadany stan wiedzy teoretycznej stał 
się w znacznym stopniu anachroniczny, ale nowe rozwiązania dopiero zaczynają się 
nieśmiało przebijać do świata prawd uznawanych w nauce. Dodam, że kłopoty z eks-
planacyjną przydatnością najbardziej popularnych teorii władzy (władzy politycznej) 
zostały zauważone dosyć dawno. I tak Charles A. McClelland w „klasycznym” już 
dzisiaj podręczniku do nauki stosunków międzynarodowych zauważa nie bez goryczy: 
„koncepcja Roberta Dahla [podstawowa koncepcja kierunku behawioralistycznego 
w teorii władzy – przyp. K.P.], jedna z najbardziej w dzisiejszej nauce rozpowszech-
nionych, wydaje się całkowicie nieprzydatna do badania problematyki stosunków mię-
dzynarodowych”3. Wydaje się zatem uzasadnione zadanie pytania o ogólną przydat-
ność tej koncepcji oraz jej pokrewnych i pochodnych (przede wszystkim tzw. koncepcji 
realistycznych)4, dla objaśniania stosunków władzy (władzy politycznej) w świecie 
współczesnym. 

 1 L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa i moralności, Warszawa 1959, s. 185.
 2 W. Dilthey, Introduction a l’etude des sciences humaines, Paris 1942, s. 24. 
 3 Ch.A. McClelland, Power and Influence [w:] J. Champlin (red.), Theory and the International 

System, New York 1966, s. 50–51.
 4 Patrz G. Debnam, The Analysis of Power. A Realist Approach, London 1984, s. 1. 
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Zanim przystąpimy do weryfikacji nasuwającej się – przy tak sformułowanym py-
taniu – negatywnej hipotezy, wypada jasno wyartykułować podstawowe założenia 
ukryte w przytaczanych argumentacjach. 

2. Przede wszystkim stoję na stanowisku, wcale nie powszechnie podzielanym, że 
każda teoria władzy politycznej jest szczególną odmianą ogólnej teorii władzy, a ta 
z kolei reprezentuje zawsze określone stanowisko filozoficzne. Tym samym także dana 
teoria władzy politycznej powinna być koherentna lub przynajmniej uzgadnialna z ja-
kąś filozofią społeczną. Władza, zgodnie ze znanym poglądem, na przykład Russella5 
i Bierstedta6, jest uniwersalnym zjawiskiem przenikającym wszystkie dziedziny życia 
społecznego, a gdy pojawia się (jest rozważana) w określonej, specyficznej dziedzi-
nie tego życia, wymaga szczególnej teorii wyjaśniającej. Oczywiście z odpowiednim 
przymiotnikiem w swojej nazwie, oznaczającym tę dziedzinę. Żadna jednak szczegól-
na teoria władzy nie może ignorować podstawowych twierdzeń teorii ogólnej, a wza-
jemne ich uzgodnienie nie może naruszać zasad poprawnego wnioskowania. Tak więc, 
w przeciwieństwie do poglądów na przykład Lasswella i Kaplana7, uważam, że nie ist-
nieje żadna autonomiczna, niezależna od ogólnej teorii władzy, teoria władzy politycz-
nej, wyjaśniająca samodzielnie tylko pewny odrębny fenomen, najczęściej określany 
w tradycji anglosaskiej jako authority. Uznając owo authority za szczególną odmianę 
bardziej uniwersalnego power, zakładam, że wszystkie twierdzenia odnoszące się do 
tego ostatniego zachowują swoją ważność w odniesieniu do tego pierwszego, chociaż 
nie odwrotnie. Jest to następstwo społecznej powszechności relacji władzy, co znako-
micie uchwycił kiedyś Ryszard Kapuściński: „Zwykle rozpatrujemy władzę jako tylko 
zjawisko polityczne – jako władzę rządu, biurokracji, wojskowych. Wiemy wprawdzie, 
że wszyscy jesteśmy wciągnięci w grę władzy, ale zbyt mało uprzytamniamy sobie, 
w jakiej mierze władza stanowi element całej egzystencji ludzkiej”8. Dlatego przyta-
czane poniżej argumenty na rzecz potwierdzenia lub zakwestionowania adekwatności 
określonych ogólnych teorii władzy zachowują swoją ważność przy rozstrzyganiu tego 
samego problemu w odniesieniu do szczegółowych teorii władzy politycznej. 

Po wtóre, w przeciwieństwie na przykład do socjologii pozytywistycznej, przyjmuję 
tutaj założenie o bezwyjątkowym relatywizmie czasowym wiedzy o społeczeństwie, 
a więc takim, który dotyczy wszystkich twierdzeń o zjawiskach społecznych. Uważam 
zatem, że istnieje właściwy przedział czasu, dłuższy lub niekiedy bardzo krótki, w któ-
rym zachowują one swoją eksplanacyjną moc i poza którym mogą być tylko takim 
źródłem wiedzy, która albo już utraciła swoją aktualność, albo jej jeszcze nie uzyska-
ła, a więc wiedzy historycznej lub predyktywnej. Finalna konkluzja tych rozważań 
wydaje się bliska tej ostatniej. Mam jednak nadzieję, że moje przewidywania opierają 
się na trafnie odczytanych realiach dzisiejszego świata, determinujących zmiany już 
obserwowalne w swoich zalążkach. 

I wreszcie, w nawiązaniu do tytułu tego artykułu, jestem przekonany, że we współ-
czesnym świecie społecznym zachodzi w skali globalnej pewne szczególne zjawisko 
określane jako „globalizacja”, które dokładniej można określić jako „syndrom proce-

 5 B. Russell, Power. A new social anlysis, London 1975, s. 24.
 6 R. Bierstedt, The Social Order, New York 1970, s. 341.
 7 H. Laswell, A. Kaplan, Power and Society, New Haven 1950, s. 75. 
 8 R. Kapuściński, Lapidarium II, Warszawa 1996, s. 42.
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sów globalizacyjnych”9. Nawiązując do M. Boruckiej-Arctowej, „globalizacja” będzie 
ujmowana w tej pracy nade wszystko deskryptywnie, a nie jako „ideał do osiągnię-
cia”, i z konieczności wybiórczo. Przywołam zatem dalej tylko takie jej „elementy 
składowe”, co do których hipotetycznie zakładam, że wywołują konsekwencje nie-
obojętne z punktu widzenia możliwości eksplanacyjnych najbardziej upowszechnio-
nych teorii władzy (władzy politycznej w szczególności). Odwołam się mianowicie do 
zmian kształtujących nowy, dynamicznie rozprzestrzeniający się sposób postrzegania, 
przypisywania i kształtowania własnego statusu społecznego w tym jego fragmencie, 
który dotyczy relacji zależności od innych uczestników lokalnego i globalnego ładu 
społecznego, a dokładniej – swoistego wyzwalania się z więzów takich zależności, 
czyli pozyskiwania podmiotowości społecznej10. 

3. Neil Smelser11, a znacznie bardziej dramatycznie Hans Peter Martin i Harald 
Schumann w swojej Pułapce globalizacji, zwracają uwagę na to, że globalizacyjne 
przeobrażenia rodzą nieuniknione konflikty i dokonują się bardzo nierówno w po-
szczególnych dziedzinach życia społecznego12. Gwałtownej uniformizacji technolo-
gicznej, której towarzyszy, jednocześnie ją stymulując, światowa rewolucja komunika-
cyjna, standaryzacja ekonomiczna (ujednolicenie reguł kapitalizacji i wymiany) i form 
instytucjonalnych (ujednolicenie proceduralnych regulacji ustrojowych), bynajmniej 
nie towarzyszy równie szybki proces dopracowywania się jednolitych standardów ak-
sjologicznych, swoistego „kopiowania” społecznych skal preferencyjnych, porządkują-
cych w sposób względnie koherentny i według powtarzających się kryteriów ważności 
przynajmniej część najbardziej powszechnie uznawanych wartości. Żyjemy w świecie, 
w którym żadne wartości nie są już oczywiste, zatem wszystkie mogą być zakwestiono-
wane, i nie ma takich, których poszanowanie narzuca się z siłą niemożliwą do odparcia 
przez indywidualnie działające podmioty13. W rezultacie „intensyfikacja stosunków 
społecznych o światowym zasięgu”, żeby odwołać się do znanej definicji globaliza-
cji Giddensa14, prowadzi do pewnej szczególnej właściwości tych stosunków, już nie 
tylko kwantytatywnej, ale jakościowej. Jest nią coraz powszechniejsza „neutralność 
aksjologiczna” stron stosunków społecznych, które realizując dany stosunek, nie od-
wołują się do wspólnie podzielanych wartości ani do wspólnie podzielanej racjonalno-
ści, ale wyłącznie do technicznych (proceduralnych) regulacji określonych czynności, 

 9 Patrz np. L.E. Soares, Cultural Pluralism, Identity and Globalization, Rio de Janeiro 1996, s. 10; 
Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego wynika, tłum. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 6; M. Boruc-
ka-Arctowa, Dylematy globalizacji – ujęcie socjologiczno-prawne, „Studia Iuridica” 2002, XL, 
s. 17–18.

 10 K. Pałecki, Problem podmiotowości we współczesnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
Zeszyty Naukowe UJ, MXCIV, Prace z Nauk Politycznych, 1993, z. 49, s. 87 i n.; K. Pałecki, 
Prawoznawstwo – zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 26–31. 

 11 N. Smelser, O związkach między naukami społecznymi a polityką i rozwojem [w:] A. Flis (red.), 
Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy nauko-
wej, Kraków 2006, s. 8.

 12 P.H. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji – atak na demokrację i dobrobyt, tłum. M. Zy-
bura, Wrocław 1999, s. 274.

 13 Patrz I. Berlin, Cztery eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewicz, Warszawa 1994, s. 27; Z. Bau-
man, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006, s. 46.

 14 A. Giddens, The Consequences of Modernity, Cambridge 1990, s. 19.
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pozostawiając sferę aksjologiczną do indywidualnej dyskrecji uczestników danego sto-
sunku. Gdy zatem dochodzi do konfliktu (sporu) dotyczącego na przykład rozbieżnej 
interpretacji treści owych regulacji albo ustalenia stopnia ich spełnienia (naruszenia), 
brakuje niekwestionowalnej dla stron tego konfliktu podstawy jego rozstrzygnięcia. 
Co więcej, respektowanie prawa do własnej aksjologii (także racjonalności) każdej ze 
skonfliktowanych stron utrudnia lub wręcz udaremnia możliwość rozwiązania kon-
fliktu (sporu) poprzez jednostronną decyzję władczą. W tej sytuacji bowiem podjętej 
decyzji nie można uzasadnić (legitymować) w sposób akceptowalny dla wszystkich 
pozostających w sporze. Podmiotowi władczemu pozostaje zatem wtedy albo rola straż-
nika procedury, według której strony usiłują z różnym skutkiem uzgodnić kompromi-
sowe rozwiązanie sporu, albo żandarma, który siłą (przymusem, o ile nie przemocą) 
wymusza przyjęcie „swojego” rozwiązania. Ta ostatnia rola, jedyna, którą potocznie 
i nietrafnie utożsamia się z posiadaniem władzy, jeżeli nawet jest praktycznie wyko-
nalna, to z pewnością coraz trudniejsza do zaakceptowania w dzisiejszym świecie. Ba-
dacze tego zjawiska, a wyróżniłbym tutaj wnikliwe spostrzeżenia Zygmunta Baumana 
i Jadwigi Staniszkis, poszukują jego przyczyny w zróżnicowanym, asynchronicznym 
tempie, w jakim zachodzą procesy globalizacyjne w poszczególnych dziedzinach życia 
społecznego, w różnych zbiorowościach i w różnych regionach świata. Swoistym efek-
tem ubocznym wielu chaotycznie dokonujących się zmian jest kreowanie trudnych do 
przezwyciężenia (nieprzezwyciężalnych?) napięć i sprzeczności. W ładzie globalnym 
dotyczy to w szczególności styku dwóch sfer: geoekonomii i geopolityki15. Podczas gdy 
„nomadyczny”, wędrujący kapitał i przemieszczające się razem z nim centra wytwór-
cze i handlowe, pozbawione praktycznie przynależności narodowej czy obywatelskiej, 
dążą do maksymalnej swobody działania i jednolitych, transgranicznych procedur dla 
swojej aktywności, do swoistej „podmiotowości uczestników rynku globalnego”, gwa-
rantującej maksymalizację zysku, państwa i polityczne organizacje ponadpaństwowe 
pozostają ciągle na etapie obrony interesów etatystycznych i tzw. racji stanu. Często 
pod pozorem troski o interesy „własnych” obywateli, „swojego” narodu, członków 
„naszej” organizacji (układu, paktu itp.), a w rzeczywistości mając przede wszystkim 
na uwadze legitymizację, chronienie i ewentualnie powiększanie rozmiarów posia-
danej władzy. Te współwystępujące i zarazem przeciwstawne praktyki menedżerów 
i polityków paradoksalnie zgodnie posługują się – każda dla eksponowania wymo-
gów „swojej” racjonalności – relatywnie spójną ideologią liberalnej, kapitalistycznej, 
standardowo zorganizowanej i jednolicie uregulowanej demokracji16. Najlepiej według 
wzoru najbardziej rozwiniętych państw Europy Zachodniej, a jeszcze lepiej na wzór 
Stanów Zjednoczonych A.P. I chociaż uniwersalne zastosowanie tego wzoru w prakty-
ce jest raczej powszechnie kwestionowane17, to jednak przynajmniej jeden „fragment” 
wspomnianej ideologii, a ściślej, jej zasada konstytuująca, wykazuje niezwykłą dyna-
mikę prawdziwie „globalnego” upowszechniania się. Zgodnie z nią, podstawą nowe-
go, postmodernistycznego ładu społecznego – a zwłaszcza ustroju politycznego – jest 

 15 J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003, s. 8.
 16 Patrz P.H. Martin, H. Schumann, dz.cyt., s. 14; N. Smelser, dz.cyt., s. 16.
 17 K. Pałecki, Questioning the Common Pattern of Western Democratic Capitalism; Reflection from 

the IPSA Round Table Discussion, Kraków 2001, s. 7 i n.
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uznanie podmiotowości społecznej wszystkich jego uczestników18. Przekonanie to, 
w ostatnich dwóch dziesiątkach lat niekwestionowalne globalnie pod groźbą równie 
globalnego ostracyzmu, generuje jednocześnie wiele obowiązków tychże uczestników 
do podejmowania działań sprzyjających zwrotnie maksymalizacji własnej podmio-
towości. Dlatego, zadaniem normatywnie przypisywanym dzisiaj każdej politycznej 
organizacji – a zwłaszcza państwu – jest co najmniej zagwarantowanie, o ile nie roz-
szerzanie, istniejącego zakresu podmiotowości społecznej wszystkich jednostek, grup, 
asocjacji, organizacji itp., znajdujących się w granicach jego władztwa. Sposób spełnia-
nia tego zadania, dbania o przestrzeganie „swobód obywatelskich”, „praw człowieka”, 
„praw mniejszości”, „suwerenności jednostki”, ograniczanie „podległości administracji 
państwowej” itp., itd., staje się czynnikiem przesądzającym o uzyskaniu lub odmowie 
legitymizacji dla posiadanej władzy, a konieczność ciągłego zabiegania podmiotów 
władczych o taką legitymizację sprzyja globalnemu upowszechnianiu się przekona-
nia o nabyciu przez podmioty podporządkowane roszczenia o własną podmiotowość. 
Najbardziej charakterystycznym procesem zmian globalnych zachodzących od połowy 
ubiegłego wieku w stosunkach władzy politycznej jest – moim zdaniem – przekształ-
canie się ograniczonego podmiotowo i przedmiotowo przywileju podmiotowości spo-
łecznej w coraz mniej limitowane roszczenie o podmiotowość społeczną. Miejsce 
podmiotowości okrojonej zastępuje podmiotowość instytucjonalnie gwarantowana. 

4. We współczesnym świecie – co potwierdza nawet niestandaryzowana obserwa-
cja – rzeczywisty stan podmiotowości społecznej, rozumianej jako podmiotowość 
realna19, a więc zsynchronizowane uprawnienia normatywne z rzeczywistymi możli-
wościami ich wykorzystania przez dowolny podmiot ładu globalnego, wykazuje stałą 
dynamikę wzrostu20. Prawo do bycia podmiotem porządku społecznego, samodzielnym 
„aktorem społecznym”, a nie tylko jego przedmiotem, instrumentalnie traktowanym 
jako „środek do celu”, celu wyznaczanego przez kogoś innego, nawet jeżeli rozmija się 
z rzeczywistą praktyką funkcjonowania konkretnego społeczeństwa, lub może nawet 
społeczeństw w ogóle, bez wątpienia postrzegane jest powszechnie jako „należne”, 
„naturalne”, „konieczne”, „niezbywalne” itp., także pozadyskursywne i niewymagają-
ce uzasadnienia21. Nie bez powodu zatem the social agency – podmiotowość społeczna 
– stała się tak ważnym przedmiotem rozważań teoretycznych, a wszystkie możliwe ro-
dzaje zależności społecznych (stosunków społecznych) próbuje się poddawać analizie 
z punktu widzenia „sytuacji społecznej uczestniczących w nich aktorów”22. W relacjach 
pomiędzy jednostkami postulowany jest model autonomiczności decyzji, samokontroli 
normatywnej i odpowiedzialności własnej za podejmowane działania. Obserwując 
to zjawisko, Charles Handy ukuł dla wieku XX wiele mówiące określenie: „wiek 

 18 Patrz K. Pałecki, Problem podmiotowości..., s. 95; A. Bator, W. Gromski, S. Kaźmierczyk, A. Ko-
zak, Integracja i globalizacja z perspektywy filozofii prawa [w:] J. Stelmach (red.), Filozofia 
prawa wobec globalizmu, Kraków 2003, s. 10 i n.

 19 K. Pałecki, Problem podmiotowości..., s. 25 i n.
 20 Patrz T.O. Hueglin, Civil Society and Liberalism, Paper, Materials of Plenary Sessions, XVIth 

World Congress of IPSA, Berlin 1994, s. 2.
 21 Patrz M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, 

Warszawa 2000, s. 245.
 22 Patrz P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, s. 531 i n.
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suwerenności osobistej”. W sferze życia publicznego forsuje się w miejsce „władztwa 
administracyjnego” idee tzw. administracji responsywnej, zakładającej partnerstwo 
obywatela i instytucji państwowych23. W społeczności międzynarodowej, poza coraz 
mniej licznymi państwami radykalnie autokratycznymi, prawa do własnej, suwerennej 
państwowości nikt nie odmawia nawet bardzo małym wspólnotom etnicznym, o ile 
tylko dostatecznie stanowczo domagają się realizacji tego „prawa”24. Zmieniająca się 
geografia polityczna współczesnego świata dostarcza aż nadto „dowodów” na trafność 
tego spostrzeżenia. 

Niewyznaczona nakazowo, swobodna partycypacja indywidualnych aktorów spo-
łecznych w życiu publicznym kreuje fenomen określany przez Niklasa Luhmanna jako 
the new individualism25. Nie opisując go szczegółowo, zauważę tylko, że jedną z jego 
konsekwencji jest powiększanie się sfery podmiotowości jednostek dzięki wykorzysty-
waniu rozmaitych możliwości działania, oferowanych przez instytucje społeczeństwa 
obywatelskiego26. Charakterystyczną cechą stopniowo artykułującej się i upowszech-
niającej „ideologii podmiotowości” jest również propagowanie przekonania, że nowe 
technologie i osiągnięcia ekonomiczne „powinny” umożliwiać wszystkim bez wyjątku 
łatwiejsze osiąganie indywidualnych, „prywatnych” celów, przekształcając tym samym 
ich podmiotowość potencjalną w podmiotowość realną. 

5. W koniecznym uproszczeniu przyjrzyjmy się teraz niektórym czynnikom dyna-
mizującym zjawisko globalnego „wzrostu podmiotowości” społecznej, zarówno co do 
zakresu praw podmiotowych, powszechności roszczeń podmiotowych, upowszechnia-
nia się „ideologii podmiotowości” (doktryn podmiotowych), upubliczniania się i utrwa-
lania przekonań o konieczności upodmiotowienia każdego, kto funkcjonuje w porząd-
ku społecznym, jak i wreszcie powiększania się możliwości rzeczywistego korzystania 
z własnej podmiotowości. 

Na plan pierwszy zdaje się tutaj wysuwać zjawisko „wykorzenienia terytorialnego” 
i – w szerokim rozumieniu – „wykorzenienia trybalnego”. Oba, dokładnie opisane przez 
wielu autorów, z których pozwolę sobie wyróżnić Zygmunta Baumana, są następstwem 
lawinowego wzrostu mobilności przestrzennej w skali globu27. Wszystkich tych, którzy 
korzystali z komunikacji lotniczej w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia i z różnych 
powodów czynią to obecnie, nie trzeba przekonywać o trafności tego spostrzeżenia. 
Wystarczy prosta obserwacja lotnisk (portów) międzynarodowych. 

„Wykorzenienie terytorialne”, czyli zerwanie więzi przestrzennych w następstwie 
łatwości przemieszczania się, skutkuje powszechnością wyzwalania się od władzy 
ograniczonej zazwyczaj do określonego terytorium, poprzez jego zmianę, emigrację, 
niekoniecznie nawet na stałe, a to w oczywisty sposób limituje, ale i inaczej kształtuje, 
stosunki władzy (władzy politycznej). 

„Wykorzenienie trybalne”, czyli wyzwolenie się z więzów narzuconych socjalizacją 
– a więc władzy rodzinnej, środowiskowej, społeczności lokalnej, religijnej, etni-cznej 

 23 M. Stępień, Responsywna administracja publiczna, Toruń, 2008, s. 12 i n.
 24 Patrz Z. Brzeziński, Bezład, tłum. K. Murawski, Warszawa 1999, s. 55.
 25 N. Luhmann, Societal Foundations of Power: Increase and Distribution [w:] Political Theory in 

the Welfare State, Berlin–New York 1990, s. 164.
 26 Patrz P.L. Berger, Rewolucja kapitalistyczna, tłum. Z. Simbierowicz, Warszawa 1995, s. 183 i n.
 27 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 14 i n.
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(szeroko rozumianego „plemienia własnego” itp.) – w analogiczny sposób musi skutko-
wać w sferze struktur władzy w ogóle, ale nie jest też obojętne, zwłaszcza w rozwinię-
tych demokracjach, dla charakteru władzy politycznej28. 

Do wymienionych wyżej dodałbym jeszcze dwa inne, globalnie nasilające się zja-
wiska, łatwe do zaobserwowania i bez wątpienia determinujące charakter stosunków 
władzy. 

Pierwsze obszernie opisuje Zygmunt Bauman w Płynnej nowoczesności. Polega 
ono na takiej dynamice (braku trwałości) dowolnego fragmentu struktury społecz-
nej, również struktur władzy, że nikt nie jest w stanie ustabilizować swojego statusu 
w stopniu pozwalającym na trafną predykcję ważnych dla swoich losów wydarzeń. 
W rezultacie wszelkie działania w sferze publicznej są obliczone na skutki doraźne, dla 
bardzo ograniczonego przedziału czasu, i najczęściej mają charakter wariancyjny (cią-
gle zmienny co do określonych sekwencji działań). To wymusza podejmowanie decyzji 
według własnej, indywidualnej racjonalności, dla każdej konkretnej sytuacji osobno, 
bez orientowania się na niedookreślone i trudne do przewidzenia, bo najczęściej ko-
niunkturalnie zmienne, programy i działania instytucji władzy politycznej. Znowu 
nietrudno zauważyć, że nie może to być bez znaczenia dla charakteru zależności po-
między tymi ostatnimi a podporządkowanymi im podmiotami. Decyzje władcze stają 
się w coraz większym stopniu propozycjami postępowania i w coraz mniejszym – na-
kazami. W rezultacie powiększa się zakres, w jakim ciężar podejmowania decyzji, ich 
realizowania i ponoszenia odpowiedzialności za wywołane tym skutki, spoczywa na 
„formalnie podporządkowanych” w stosunkach władzy. Niekoniecznie jednak musi to 
powodować spadek skuteczności w osiąganiu celów przez instytucje władzy (władzy 
politycznej) ani ograniczać ich kompetencji. Jednocześnie z opisanym tutaj zjawiskiem 
obserwuje się bowiem wzrost sprawności tych instytucji w zamierzonym, korzystnym 
dla nich, kształtowaniu owej racjonalności własnej podmiotów podporządkowanych, 
przy użyciu coraz doskonalszych środków i coraz efektywniejszych sposobów. W miej-
sce kompetencji gwarantowanych siłą środków przymusu pojawiają się kompetencje do 
używania – często monopolistycznego – środków indoktrynacji. 

Zjawisko drugie, doświadczane praktycznie przez wszystkich we współczesnym 
świecie, to niezwykły wzrost współzależności pomiędzy globalnie rozrzuconymi pod-
miotami: państwami, organizacjami, zbiorowościami różnego rodzaju, ale również jed-
nostkami. Nie jest to tylko często eksponowana współzależność ekonomiczna, będąca 
konsekwencją globalizacji rynku ekonomicznego, ale także związana ze swoistą, coraz 
silniej doświadczaną „wspólnotą losów i interesów”, takich chociażby, jak zachowanie 
globalnego bezpieczeństwa, utrzymanie niezbędnych do życia właściwości środowi-
ska przyrodniczego, ochrona epidemiologiczna, współpraca w niezbędnych badaniach 
naukowych itd. Głoszone niegdyś idee splendid isolation, „autonomii gospodarczej”, 
„samowystarczalności”, „egzystencji osobnej” itp. wydają się dzisiaj archaiczne, dzie-
cinnie naiwne i niespełnialne. W efekcie wzrastającej współzależności wszystkich od 
wszystkich stosunki społeczne określane jako jednostronne albo asymetryczne29, a do 
nich należą wszelkie stosunki władzy, ulegają swoistemu „spłaszczeniu”. Możliwe do 

 28 P.H. Martin, H. Schumann, dz.cyt., s. 235 i n.
 29 S. Ossowski, Z zagadnień struktury społecznej [w:] tenże, Dzieła, t. V, Warszawa 1968, s. 15.
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wykorzystania przewagi jednych podmiotów nad innymi podlegają znacznej redukcji, 
a podmioty podporządkowane stają się w coraz większym stopniu raczej partnera-
mi niż wykonawcami arbitralnych decyzji. Nie bez powodu w niedawnym wywiadzie 
dla „Wirtualnej Polski” (24 stycznia 2008) Jadwiga Staniszkis stwierdziła: „Władza 
– zgodnie z definicją Laswella – czyli polegająca na zdolności do przeforsowania swo-
jej woli mimo oporu innych, już prawie nie istnieje”. Niemniej jednak myślenie o wła-
dzy w kategoriach laswellowskich ma się w naukach społecznych całkiem dobrze. I tak 
na przykład Anthony Giddens w najnowszej edycji swojej Socjologii pisze: „Władza 
to zdolność forsowania przez jednostki i grupy własnych interesów, nawet w obliczu 
sprzeciwu ze strony innych”30. Koercyjny charakter władzy jest ciągle „wdrukowa-
ny” w świadomość uczonych. A tymczasem pojawiły się warunki, w których nikt nie 
może zrealizować swoich interesów bez brania pod uwagę realizacji interesów kogoś 
innego. 

Jest dosyć oczywiste, że wszystkie wspomniane powyżej zjawiska są (bywają) w róż-
nym stopniu syndromatyczne. Zatem wzajemnie warunkują swoje pojawienie się, kie-
runek zmian, jakim podlegają, i nasilenie bądź redukcję poszczególnych właściwości. 

6. Jeżeli trafnie rozpoznaliśmy niektóre z globalnie zachodzących procesów, to po-
wracając do głównego wątku tej pracy, trzeba z kolei ustalić, czym dysponują współ-
czesne teorie władzy, jakie oferują „narzędzia” mogące posłużyć do opisu i nade 
wszystko eksplanacji rzeczywistych i aktualnych zależności władczych. Czyli zająć się 
problemem adekwatności teorii władzy. 

Na wstępie posłużę się do tego celu znaną typologią teorii władzy, zaproponowaną 
przez Hannah Arendt31, a rozwiniętą potem przez Jurgena Habermasa32. Zgodnie z nią, 
wszystkie takie teorie dają się ująć w dwa podstawowe typy: w teorie władzy okre-
ślane jako command and obedience (teorie rozkazu i posłuszeństwa) i teorie acting in 
concert. Ten ostatni termin, tak sugestywnie brzmiący w języku angielskim, ale raczej 
dosłownie na język polski nieprzetłumaczalny, pozwolę sobie rozumieć jako „teorie 
działania w uzgodnieniu”. 

Podstawowe założenia teorii pierwszego typu (w skrócie będę je nazywał teoriami 
rozkazu), są w mojej syntetycznej rekonstrukcji następujące: 

A) Racjonalne działanie polega – między innymi – na tym, że właściwości i umie-
jętności jednych ludzi są (mogą być, powinny być) wykorzystane do skutecznego 
osiągania rozmaitych celów zamierzonych przez innych ludzi33. Ludzie mają naturalną 
skłonność do działania racjonalnego, dlatego w każdym społeczeństwie nieuchronnie 
mamy do czynienia z procesami instrumentalizacji (uczynienia posłusznymi narzę-
dziami, uprzedmiotowienia) jednych ludzi przez innych. 

B) Instrumentalizacja ludzi wymaga, aby jedni z nich decydowali o celach, środkach 
i sposobie postępowania, a inni byli wykonawcami tych decyzji. Najtrafniej przedsta-
wia to znane powiedzenie Abrahama Lincolna, że władza to podejmowanie decyzji za 
kogoś, o kimś i bez tego kogoś. 

 30 A. Giddens, dz.cyt., s. 443.
 31 H. Arendt, On Violence, London 1969.
 32 J. Habermas, Hannah Arnedt’s communication concept of power, „Social Research” 1977, nr 44.
 33 Patrz M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, tłum. D. Lachowska, Warszawa 2002, s. 39 i n.
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C) Skuteczne realizowanie tak podjętych decyzji (rozkazów) wymaga odpowiednich 
środków. Są one zróżnicowane, co skutkuje w ujęciach teoretycznych mnogością od-
mian władzy, na przykład u Bertranda Russella podziałem na władzę bezpośredniego 
przymusu (militarną, policyjną), władzę „kija i marchewki” (ekonomiczną), władzę 
indoktrynacyjną i inne34, a u Kennetha Bouldinga na władzę militarną, ekonomiczną 
i emocjonalną35. Podobne przykłady można mnożyć. Do jakiejkolwiek jednak teorii 
władzy tego typu byśmy zajrzeli, do teorii realistycznych, behawioralistycznych, czę-
ściowo funkcjonalistycznych itd., to wszystkie one są zgodne co do konieczności po-
siadania przez decydenta władczego jednego, uniwersalnego środka: siły36. Siła – jej 
użycie lub groźba użycia – jest decydującym i nieodzownym czynnikiem skutecznego 
realizowania decyzji władczych (rozkazu). Jest cechą esencjalną władzy (władzy poli-
tycznej w szczególności). 

D) Władza nie jest właściwością indywidualną, ale cechą zbiorowości ustruk-
turalizowanej na zasadzie dominacji. Określona władza jest zarówno wytworem 
(„produktem”) takich struktur, jak i ich kreatorem. Proces strukturalizacji polega na 
relatywnie trwałym uprzedmiotowieniu, na zgeneralizowanej instrumentalizacji „tych 
co na dole” przez „tych co na górze”. Zachowanie przywilejów władczych wymaga 
spełnienia pewnych warunków. Przede wszystkim nie może obejść się bez jakieś li-
mitacji szeroko rozumianej mobilności społecznej (np. stratyfikacyjnej), funkcjonalnej 
(np. przekształceń profesjonalnych), ale także terytorialnej (możliwości zmiany miejsca 
zamieszkania, podróżowania, prowadzenia w różnych miejscach określonej działalno-
ści). Im bardziej jest limitowana (faktycznie, normatywnie) mobilność społeczna, tym 
większe daje możliwości władcze. Na marginesie, pouczająca jest pod tym względem 
historia. Nie bez powodu szlachta polska tak zawzięcie broniła instytucji glebae ad-
scriptus, dającej jej niemal nieograniczoną władzę nad chłopstwem. 

Konieczne są także i inne limitacje. Wśród nich w nowszych wersjach tego typu teo-
rii władzy pojawia się ograniczona dostępność do informacji, umożliwiająca sprawo-
wanie władzy także poprzez indoktrynację i manipulację nastrojami37. Opisana przez 
Bachracha i Baratza mobilization of bias38 czyni poddanych takiemu zabiegowi ludzi 
równie bezwolnymi narzędziami, jak Russellowska „naga siła”39. 

Także limitowana swoboda działalności ekonomicznej, chociażby w postaci mono-
polistycznej dystrybucji ważnych dóbr czy licencjonowania sposobów ich wytwarza-
nia, nie bywają wykluczone ze zbioru „koniecznych”, bo skutecznie przymuszających, 
środków władzy (władzy politycznej). 

7. Łatwo spostrzec, że przedstawione wyżej założenia teorii rozkazu są – w stosun-
ku do podstawowych tendencji zmian zachodzących globalnie – kontrfaktyczne. 

Nie bez powodu zatem Hannah Arendt, Jurgen Habermas czy Michel Foucault już 
w latach 70. ubiegłego stulecia dzielili się refleksją nad „smutnym stanem teorii władzy 

 34 B. Russell, Power, A new social anlysis, London 1975, s. 19 i n.
 35 K. Boulding, Three Faces of Power, Sage, 1989, s. 11 i n.
 36 Patrz H. Arendt, dz.cyt., s. 61 i n.
 37 Patrz S.R. Clegg, Frameworks of Power, Sage, 1989, s. 75 i n.
 38 P. Bachrach, M.S. Baratz, Two Faces of Power, „American Political Science Review” 1962, nr 56, 

s. 947 i n.
 39 B. Russell, dz.cyt., s. 26.
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politycznej”, podkreślając, że większość autorów uwiedzionych długowieczną tradycją 
myślenia o władzy w kategoriach rozkazu i posłuszeństwa, rozkazu, którego wykona-
nie uwarunkowane było przede wszystkim posiadaną przez rozkazodawcę siłą, zdaje 
się nie zauważać, jak tego rodzaju poglądy stają się coraz bardziej oderwane od bieżą-
cych realiów społecznych. Tradycyjne formy koercyjnego uprzedmiotowienia ulegają 
stopniowej destrukcji pod naporem postępującego procesu upodmiotowienia, co dosyć 
wcześnie zostało dostrzeżone przez uważniejszych obserwatorów i dociekliwsze umy-
sły, wyzbyte balastu inercji intelektualnej, i co równie wcześnie zaowocowało nowymi 
koncepcjami władzy, rozumianej teraz jako relacja typu to act in concert. Nie działania 
jednostronnie nakazanego, lecz działania uzgodnionego. Działania, którego zgodność 
z treścią określonej decyzji władczej (posłuszeństwo), jest rezultatem należytego bra-
nia pod uwagę – na etapie formułowania takiej decyzji – podmiotowości nie jednej, ale 
obu stron stosunku władzy. W szczególności, zamiast stosowania przymusu lub groź-
by, posługiwania się dyskursywnym przekonywaniem wykonawców decyzji o tym, że 
ich posłuszeństwo jest uzasadnione racjonalnie. W Omnes et Sigulatim Foucault pisze: 
„Władza nie jest substancją, ani tajemniczą własnością, do której źródła nie można 
dotrzeć. Władza jest jedynie pewnym typem stosunków pomiędzy jednostkami. (...) 
Rządzenie ludźmi przez ludzi (...) niezależnie od tego, czy jest to władza mężczyzny 
nad kobietą, dorosłych nad dziećmi, jednej klasy nad drugą, czy też biurokracji nad 
populacją wymaga racjonalności, nie zaś instrumentalnej przemocy” [podkreślenie 
– K.P.]40. Owa „racjonalność” u Foucaulta polega na uwzględnieniu przez podmioty 
władcze w procesie sprawowania władzy, wiedzy, doświadczenia i przekonań aksjo-
logicznych podporządkowanych im podmiotów. To nic innego zatem, jak przyznanie 
określonej podmiotowości tym, o których, ale już niekoniecznie „za których” i „bez 
których”, podejmuje się decyzje. Podmiotowości, kulminującej się w prawie do buntu: 
„Nie ma władzy bez możliwości odmowy lub buntu” – stwierdza Foucault41. Choć 
w rozmaitych najnowszych opracowaniach pobrzmiewają nadal rozkaz, posłuszeń-
stwo i siła (np. u Ruth Zimmerling42), Niklas Luhmann świadomie zrywa z tą tradycją, 
zwracając uwagę na symetryczną, wzajemną stronę każdego stosunku władzy, w bra-
ku której jest ona niczym innym jak tylko przemocą. „Zarówno osoba, która posiada 
władzę, jak i osoba, która jest jej podporządkowana, muszą być zdefiniowane tak, aby 
obie miały możliwość działania [w realizowaniu stosunku władzy – K.P.]. W tym sen-
sie władza jest podwójnym, wzajemnym uzależnieniem”43. Z zachowaniem należytych 
proporcji, przypomnę, że gdy w roku 2003 pisałem o tzw. kontrasymetrii stosunków 
władzy (władzy politycznej), przyświecała mi ta sama idea44. W świecie, w którym 
żyjemy, władza staje się również – jak sądzę – w coraz mniejszym stopniu stosunkiem, 
którego charakter przesądzają „niezmienne”, „obiektywne” warunki faktyczne, a w co-
raz większym – uzgodnione przez strony dla ograniczonego substancjalnie i czasowo 
zakresu regulacje normatywne. Przy czym owo „uzgodnienie” trzeba rozumieć szero-
ko, jako rodzaj dyskursu przebiegającego przy spełnieniu przynajmniej minimalnych, 

 40 M. Foucault, dz.cyt., s. 245–246.
 41 Tamże, s. 245.
 42 R. Zimmerling, Influence and Power, Variations on a Messy Theme, Springer 2005, s. 254.
 43 N. Luhmann, dz.cyt., s. 156.
 44 K. Pałecki, Prawoznawstwo..., dz.cyt., s. 195.
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habermasowskich wymogów dobrej komunikacji, a te coraz bardziej przeobrażają się 
z postulatów filozoficznych w realia społeczne. Dlatego eksplanacyjne zdolności danej 
teorii władzy, decydujące o stopniu jej adekwatności, są uzależnione od uwzględnienia 
założeń składających się na paradygmat poznawczy typu to act in concert. W tym 
ujęciu koncepcja władzy (władzy politycznej) wydaje się bowiem bardziej „kompaty-
bilna” z samą rzeczywistością opisywaną i wyjaśnianą.

8. Znowu z konieczności skrótowo, zrekonstruuję zatem założenia tego drugiego 
„typu” teorii władzy (teorii „działania w uzgodnieniu”).

A) Władza jest taką relacją, której strony (uczestnicy), zachowując zasadniczy za-
kres swojej podmiotowości, uzgadniają, w jakim stopniu i dla osiągnięcia jakiego celu 
jedni z nich ograniczą swoją podmiotowość na rzecz innych. Uzgodnienie to z reguły 
jest obwarowane warunkami, których niespełnienie przez podmiot, na rzecz którego 
ograniczono podmiotowość innego (podmiot władczy), pozbawia go władzy. 

B) Uzgodnienie, o którym mowa powyżej, jest wyartykułowane w formie określo-
nej regulacji normatywnej, co gwarantuje podmiotowi podporządkowanemu możli-
wość instytucjonalnego i proceduralnego dochodzenia wykonania zobowiązań przez 
podmiot władczy. Daje również podmiotowi podporządkowanemu władzy gwarancję 
nienaruszalności części zachowanej dla niego podmiotowości. Oczywiście umożliwia 
to także dochodzenie praw mieszczących się w kompetencji podmiotu władczego, np. 
wyegzekwowanie należytego współdziałania podmiotu podporządkowanego dla zre-
alizowania określonych decyzji władczych. 

C) Użycie siły przez podmiot władczy jest normatywnie i faktycznie limitowane – może 
zatem wyłącznie przybrać postać przymusu. Przymus w realizacji stosunku władzy 
jest uznawany w tych koncepcjach za ultima ratio, a w razie naruszenia tej zasady pod-
miotowi podporządkowanemu przyznaje się prawo do sprzeciwu (odmowy wykonania 
decyzji, a nawet buntu). Sama siła, niezależnie od formy, w jakiej występuje, nie może 
być źródłem władzy. Jak Hannah Arendt parafrazuje znane powiedzenie Mao: „Z lufy 
karabinu nigdy nie może wyrastać władza”.

D) Samo posiadanie władzy nie generuje żadnych innych trwałych przywilejów 
społecznych, poza tymi, które są niezbędne do jej sprawowania. 

Nawet pobieżny przegląd „będących w powszechnym obiegu” teorii władzy, władzy 
politycznej w szczególności, pomijając nawet uzewnętrzniające się w praktyce rządze-
nia poglądy na ten temat samych rządzących, przekonuje jednak o ciągle nieznacznej 
popularności koncepcji „działania w uzgodnieniu”. Nic zatem dziwnego, że pożądana 
poprawa stopnia adekwatności teorii władzy pozostaje – jak na razie – dosyć odległym 
od spełnienia postulatem metodologicznym. Tak więc świat realny wydaje się zmie-
rzać w kierunku władzy ukształtowanej i legitymowanej dyskursem oraz realizowa-
nej przez posłuszeństwo wynegocjowane, gdy tymczasem teorie władzy odwołują się 
w większości i w dalszym ciągu do siły, rozkazu i wymuszonego posłuszeństwa. 




