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Znaczenie przywództwa  w stosunkach międzynarodowych. 

Przywództwo, chociaż zajmuje ważną pozycję na liście rozwijanych od starożytności 

konceptów, pozwalających na opis i wyjaśnienia zjawisk społecznych, trudno uznać za 

kategorię wiodącą w literaturze stosunków międzynarodowych. Studia nad problematyką 

uwarunkowań współpracy międzynarodowej, a w szczególności dotyczące negocjacji 

pomiędzy aktorami stosunków międzynarodowych uznają przywództwo za kluczowy element 

powodzenia lub porażki starań zmierzających do rozwiązania złożonych problemów, 

zawiązywania porozumień międzynarodowych czy ustanawiania instytucji w tej przestrzeni.1 

Potwierdza to zatem prominentną rolę przywództwa i przywódców w kształtowaniu 

rzeczywistości międzynarodowej, nie towarzyszy temu jednak głębsza refleksja nad 

prawidłowościami i uwarunkowaniami ich wpływu. Wyraźne piętno na sposobie myślenia o 

przywództwie w kontekście studiów międzynarodowych odcisnęła debata, toczona intensywnie 

na gruncie filozofii historii, której przedmiotem by spór o to czy historia jest pisana czynami 

ludzi czy też sił społecznych2. Przywódca – lider, decydent odpowiada na konfiguracje układu 

międzynarodowego, a więc jego własne przekonania i orientacje stanowią rozpoznanie tego, co 

jest „konieczną potrzebą i nakazem epoki”3. Ten sposób myślenia wydawał się dominować w 

opisach rzeczywistości międzynarodowej zdominowanych przez ujęcia strukturalne, jednak w 

miarę rozszerzania się powiązań międzynarodowych i transnarodowych ujawniać zaczęły się 

nowe sposoby oddziaływań i nowi aktorzy, którzy obok państw i reprezentantów państw, 

odgrywać zaczęli role przywódcze.  

1. Pojęcie przywództwa.

Przejrzyste zaprezentowanie roli przywództwa w nauce o stosunkach

międzynarodowych komplikuje fakt, że termin ten w  literaturze przedmiotu nie został 

sprecyzowany, używany jest w sposób swobodny, który jednak nie pozostawia wątpliwości, że 

1 Young, OR (1991) Political leadership and regime formation: on the development of institutions in international 

society, International Organization 45(3): 281–308; Rhodes, RAW, T Hart, P (2014) Puzzles of political 

leadership. In: R.A.W. Rhodes and P. ‘T Hart, eds. The handbook of political leadership. Oxford: Oxford 

University Press: 1–21; Rhodes, RAW, T Hart, P (2014) Puzzles of political leadership. In: R.A.W. Rhodes and 

P. ‘T Hart, eds. The handbook of political leadership. Oxford: Oxford University Press: 1–21.
2 Hegel, GWF (1958) Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa: PWN.
3 Ibidem, 45-46.
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procesy, które kształtują cenę międzynarodową obejmują cały szereg aktywności 

przywódczych. W ich opisie, poszczególni autorzy posiłkują się kategoriami przywództwa 

opisanymi na gruncie politologii, socjologii polityki, socjologii organizacji oraz w naukach o 

organizacji i zarządzaniu, czy wreszcie psychologii, nie wyodrębniając jednak cech czy ujęć, 

które były by właściwe i unikalne dla sprawowania przywództwa w rzeczywistości 

międzynarodowej. Zatem i w tym obszarze aktualna pozostaje opinia Jamesa MacGregore’a 

Burnsa, że przywództwo należy do „najczęściej obserwowanych i najgorzej rozumianych 

zjawisk na świecie.” 4 

Termin ten odnosi się najczęściej do  ról społecznych kształtujących się w interakcji 

lidera i tych, którzy za nim podążają. Specyfika stosunków międzynarodowych powoduje, że 

w obrębie tej rzeczywistości będziemy mieli do czynienia z przywództwem bytów zbiorowych  

(państwa) oraz jednostek (liderów). Najczęściej terminu ‘przewodzić’ używa się w stosunku do 

aktorów, którzy posiadają możliwości wpływu na innych uczestników stosunków 

międzynarodowych (a więc państwa hegemoniczne i te, które pozostają w ich orbicie ich 

wpływów, potęgi regionalne, ale również np. organizacje międzynarodowe, które inicjują 

pewne procesy, ważne z punktu widzenia innych uczestników stosunków międzynarodowych).  

Sposób, w jaki przywództwo jest postrzegane i definiowane, ściśle wynika z pozycji 

epistemologicznych, które stoją u źródeł określania danych sekwencji praktyk i procesów, jako 

przywództwa. Tradycyjne teorie przywództwa koncentrowały się na relacji pomiędzy liderem 

i grupą przez niego przewodzoną, prezentując często skłonność do ukazywania przywódcy w 

kategoriach heroicznych, jako aktora o niedościgłych kwalifikacjach i kondycji moralnej5. 

Jednak złożoność środowiska międzynarodowego wymaga bardziej kompletnego podejścia do 

relacji pomiędzy przywódcą a przewodzonymi, które obejmują nie tylko bezpośrednie 

oddziaływanie na grupę, ale uwzględniają również naturę hierarchii organizacyjnej oraz cechy 

sieci społecznej. Klasyczna definicja przywództwa sformułowana przez Jamesa MacGregore’a 

Burnsa może mieć zastosowanie do system międzynarodowego, jako  że jest on rywalizacyjny, 

a posiadanie zasobów czy władzy nie jest równorzędne z wolą i intencją użycia ich: 

‘Przywództwo nad ludźmi ma miejsce wówczas kiedy osoba, w oparciu o określone motywacje 

i cele,  mobilizuje, rywalizując lub wchodząc w konflikt z innymi, instytucjonalne, polityczne, 

psychologiczne i wszelkie inne zasoby aby pobudzić, zaangażować, zaspokoić motywację, tych 

 
4 Burns, JM (1979) Leadership. New York: Harper and Row: 2. 
5 Kouzes, JM.,  Posner, BZ (1993) Credibility. San Francisco: CA: Jossey-Bass; Gardner, JW (1990) On 

Leadership. New York: The Free Press. 
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którzy za nią podążają. Dzieje się tak w celu realizacji celów podzielanych przez lidera, jak i 

grupę, której przewodzi6’  

Według najbardziej wpływowych ujęć rzeczywistości międzynarodowej, siła jest 

kategorią sprawczą w kształtowaniu obecnych w niej procesów, a zatem aktorów 

dysponujących znaczącą siłą (głównie materialną) uznaje się automatycznie za liderów 

nadających kierunek przekształceniom w obrębie tej sfery, czyli sprawującym w niej władzę. 

Jednak rozwijane od czasów starożytności rozumienie przywództwa, opierają sprawczość na 

przynajmniej kilku czynnikach, których władza jest pochodną. Słynna typologia Maxa Webera 

wskazuje, że źródłem władzy mogą być charyzma, tradycja lub przepisy prawa i regulacje, nie 

powoduje to jednak, że aktorzy – jednostkowi lub grupowi, wyposażeni w te atrybuty 

automatycznie zyskują status przywódców7. 

Posiadanie władzy umożliwia  przymuszenie lub zdominowanie innych, podczas gdy 

przywództwo jest kategorią odrębną i szerszą, obejmującą również identyfikowanie potrzeb i 

oczekiwań grupy, której się przewodzi.   Te zaś zmieniają się w czasie, a zatem przywództwo 

konceptualizowane być winno raczej jako działanie, jako proces, który odzwierciedla sposób, 

w który jednostka lub organizacja angażuje się i wypełnia określone role ponosząc 

odpowiedzialność za pewne cechy lub funkcje w ramach systemu narodowego, 

międzynarodowego lub transnarodowego8. W odniesieniu do rzeczywistości 

globalnej/międzynarodowej, podmiotami przywództwa będą zatem państwa jak i reprezentanci 

państw, korporacje, jak i ich szefowie, organizacje pozarządowe i ich aktywiści, przywódcy 

rewolt, grup terrorystycznych i ponadnarodowych siatek przestępczych, liderzy opinii 

publicznej i wielu innych, którzy aktywnie wpływają na bieg spraw międzynarodowych. Ich 

obecność i sposoby oddziaływania ujęte zostały w procesualnej koncepcji przywództwa, 

uznającej że stanowi ono ‘ulotny proces wypływający z komunikacyjnie powstających 

interakcji pomiędzy wielością zorganizowanych aktorów.”9 

Pozycja lidera może być opisywana na wiele sposobów, ale żaden z nich nie ogranicza 

się do faktu sprawowania formalnej funkcji w strukturze organizacyjnej. Przywództwo wymaga 

określenia własnych pozycji i rozpoznania przez innych, aby w ten sposób je usankcjonować.10   

 
6 Burns, JM (1979) Leadership…,18. 
7 Weber, M. (1998) Polityka jako zawód i powołanie. Kraków: Znak: 17. 
8 Zachara-Szymańska, M. (2022, w przygotowaniu)  Global political leadership. In search for synergy. London: 

Routledge.  
9 Tourish, D (2014) Leadership, more or less? A processual, communication perspective on the role of agency in 

leadership theory, Leadership 10(1): 80.  
10 Grint, K (2010) Leadership - A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 
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„Przywódca tylko wówczas ma szanse zaistnieć w ujęciu swojej formalnie sprawowanej 

funkcji, kiedy tworzy on sytuację, w której powinności, oczekiwania, czy prawo do określania 

pewnych doświadczeń jest przyznane, oferowane czy tez akceptowane przez innych. Zakłada 

to zgodność z wymogami procesu negocjacyjnego, poprzez który określone jednostki, otwarcie 

lub w domniemaniu oddają władzę definiowania swych własnych doświadczeń w ręce innych. 

W istocie przywództwo wymaga pojawienia się jednostek skłonnych, w rezultacie perswazji 

lub stosowania nacisków, przekazać przynajmniej część władzy kształtowania i określania 

swojej rzeczywistości.”11  

W obszarze stosunków międzynarodowych, przywództwo często ujmowane było jako 

konstrukt intelektualny wyłącznie odnoszący się do kwestii zdolności aktorów 

międzynarodowych do demonstrowania siły.  Ujęcia rozwijane w studiach nad przywództwem 

sugerują natomiast, że cała opisywana ‘przestrzeń międzynarodowa’, zamiast być miejscem w 

którym przywództwo jest realizowane, stanowi unikalną konfigurację oddziaływań 

przywódczych. Ujawnia się ono jako element operacyjnego procesu formowanie się hierarchii, 

układów władzy oraz hybrydowych i stałych struktur zarządczych. Aktorzy, obecni w 

przestrzeni międzynarodowej, w dążeniu do realizacji swoich interesów poszukują kontaktów 

z innymi, wymiany poglądów, tworzenia koalicji i sojuszy aby aktywnie wpływać na reguły 

porządku międzynarodowego. W sytuacji braku władzy zwierzchniej (rządu światowego), 

aktorzy w dążeniu do zaspokajania swych potrzeb, nie tylko kreują wolny rynek dóbr, kluczowy 

z punktu widzenia funkcjonowania ekonomii międzynarodowej, ale przede wszystkim wolny 

rynek idei, w ramach którego następuje swobodna wymiana informacji. Przywództwo oznacza 

możliwość uczestnictwa w tym rynku idei i oddziaływania na innych jego aktorów, a co za tym 

idzie, oddziaływania na całość systemu globalnego.  

Poza więc tradycyjnie eksplorowanym aspektem oddziaływania wpływowych jednostek 

czy państw na rzeczywistość międzynarodową, przywództwo jest pryzmatem badawczym 

przydatnym szczególnie dla zrozumienia sposobu, w który skoordynowane działanie 

przekształca złożoną i poliarchiczną rzeczywistość międzynarodową.  

2. Badanie przywództwa w stosunkach międzynarodowych 

 
11 Smircich, L.,  Morgan G (1982) Leadership: The management of meaning, The Journal of Applied Behavioral 

Science 18: 258. 
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Badanie przywództwa, jako zjawiska kształtującego przestrzeń międzynarodową możliwe 

jest przy założeniu, że uznamy w ślad za Bernardem Bassem, że jest ono “…nie tyle konceptem 

mitycznym, ulotnym,  ale składają się nań raczej praktyki, które mogą być wyodrębnione, 

obserwowane, stać się przedmiotem uczenia” oraz, że liderzy „dokonują za ich sprawą 

rzeczywistej zmiany.”12 Studia nad przywództwem, szczególnie te prowadzone w obszarze 

nauk politycznych zdominowane są jednak opisami oddziaływania wiodących postaci 

historycznych i ich wpływu na rzeczywistość, cechą ich opisu jest często właśnie owa 

„mityczność” i „sakralność”. Jest to pierwszy etap ewolucji wyjaśnień przywództwa, który 

poprzedzał koncentrację badaczy na cechach osobowościowych, charakterach przywódcy, aby 

potem przyjąć za punkt odniesienia ich zachowania czy uwarunkowania tzw. sytuacji 

przywódczych, aby wreszcie posługiwać się paradygmatem kultury, w ramach którego 

próbowano syntezować poprzednie podejścia.13  

Podmiotem badań jest tu przede wszystkim jednostka, konkretny przywódca, podczas gdy 

teorie stosunków międzynarodowych przydają prymarną role państwu i kształtowanym przez 

niego organizacjom. Nauki polityczne wydają się spoglądać na historię stosunków 

międzynarodowych jako na sekwencję zdarzeń inspirowanych i powodowanych przez liderów 

państw i ich wzajemne interakcje. Nauka o stosunkach międzynarodowych natomiast, przez 

długi czas zakładała spójność organizmów państwa (black box, monizm, unitaryzm zob. 

rozdział autorstwa T. Pugacewicza ‘Studia nad polityka zagraniczną państwa’). Ma ona swe 

źródła w momencie historycznym, w którym państwa zaczęły w coraz większym zakresie 

wykraczać poza  społeczne i geograficzne granice, w realizowaniu swych aspiracji i interesów, 

wchodząc w sieci coraz bardziej złożonych relacji przywódczych.  

Badanie przywództwa od zawsze osadzone było w analizowaniu polityki, jednak istota 

współczesnego myślenia o przywództwie niemal zupełnie nie jest odzwierciedlona w studiach 

nad polityką. Studia nad przywództwem (leadership studies) w ostatnim półwieczu znalazły się 

w fazie intensywnego rozwoju, jednak większość nowatorskich koncepcji i odkrywczych 

motywów teoretycznych dotyczy przede wszystkim kontekstów właściwych zarządzaniu 

organizacjami i odnosi się do prawidłowości reprezentowanych przez liderów biznesowych. 

Tam również szeroko rozwinięty został wątek przywództwa globalnego, podążający w ślad za 

 
12 Bass, BM (2008) The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications (4th ed.). 

New York: Free Press: 10.  
13 Kaczmarek, B. (2000) „Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne” w T. Bodio (red) 

„Przywództwo polityczne, Elipsa: Warszawa. 
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potrzebami, które pojawiły się w związku z rozwojem korporacji międzynarodowych  i 

wielostronnych powiązań ekonomicznych w ostatnich dekadach XX wieku.  

I chociaż globalizacja stała się również jedną z wiodących determinant rozwoju 

środowiska międzynarodowego, nowe zjawiska wynikające ze zwiększonej intensywności 

kontaktów i rosnącej roli aktorów pozapaństwowych, opisywane są właściwie z pominięciem 

aspektu przywództwa. Ten stan luki badawczej ogranicza  możliwości zrozumienia 

podstawowych procesów kształtujących środowisko międzynarodowe. Wydaje się też, że 

istotne  okoliczności przemawiają za koniecznością odnowienia konceptualnych ram studiów 

nad przywództwem w stosunkach międzynarodowych. Do najważniejszych z nich należą: 

a) Przedmiotem badania stosunków międzynarodowych jest nie tylko polityka 

międzynarodowa, ale też złożona sieć interakcji, obejmująca aktorów 

niepaństwowych, która tworzy środowisko międzynarodowe i nadaje bieg sprawom 

międzynarodowym. Kategorie przywództwa politycznego, opisywane na gruncie 

nauki o polityce nie są więc wyłącznym obszarem badania przywództwa w 

stosunkach międzynarodowych. Co więcej, konceptualizacje przywództwa 

rozwijane w odniesieniu do aktorów ekonomicznych mogą mieć zastosowanie w 

badaniu przywództwa międzynarodowego, z uwagi na rozwój paradygmatu 

geoekonomicznego wyznaczającego strategie współpracy i rywalizacji państw (zob. 

rozdział autorstwa E. Haliżaka ‘Międzynarodowość – ontologiczna i 

epistemologiczna podstawa dyscypliny NoSM).  

b) Szeroko reprezentowany, heroiczny ton opisu przywódców politycznych często stoi 

w sprzeczności z niejednoznaczną, pełną sprzeczności naturą działań przywódców 

we współczesnym środowisku międzynarodowym.  W budowaniu strategii i w 

swoich oddziaływaniach zawieszeni są oni napięciu pomiędzy sprzecznymi 

wymogami interesu ogólnego, interesu narodowego i ograniczeniami swojej własnej 

pozycji. Konfrontowani z realiami VUCA, “nowej normalności”, “czarnymi 

łabędziami” rzadko zdolni są do jednoznacznych ocen i bezbłędnych reakcji. A 

jednak sposób opisu ich działań, prezentowany w literaturze, przesycony jest 

przekonaniem o słuszności obranych kierunków, pewności działania i nierzadko 

niezachwianych podstawach moralnych, w których jest ono osadzone. A zatem, 

heroiczny opis przywództwa w żaden sposób nie odzwierciedla złożoności i 

dynamiki środowiska międzynarodowego, w którym przyszło im współcześnie 

przewodzić.  

W
ERSJA

 R
OBOCZA 

PROSZĘ
 N

IE
 C

YTOW
AĆ

!



c) Przywódcy polityczni, przynajmniej w systemach demokratycznych nie są zdolni 

do realizowania swoich działań poza sceną obserwowaną przez opinię publiczną. 

Rozwój cyfrowej  infrastruktury medialnej spowodował jeszcze intensywniejsze 

wystawienie działań liderów na światło  reflektorów i sprzecznych ocen, co 

powoduje niemożność utrzymania znamion heroicznego wizerunku w dłuższej 

perspektywie. Wymogi demokratycznego poparcia są bezlitośne i wewnętrznie 

niespójne: “Elektorat wymaga aby jego liderzy byli dokładnie tacy jak on sami, ale 

również znacznie lepsi niż oni sami. Oczekują liderów niewątpliwie wybitnych, 

którzy jednocześnie są skromni i maja takie cechy, żeby zwykli ludzie mogli się w 

nich przejrzeć. Chcą kogoś kto wydawał by im rozkazy, ale też ich słuchał, nie 

łamiąc danych przyrzeczeń. Z drugiej strony gardzić będą liderem, który ogranicza 

się do podążania za sondażami, nie ma ‘wizji’  i odmawia podejmowania trudnych, 

niepopularnych decyzji”14.  

Te paradoksy stanowią pewne wyjaśnienie dla faktu, że poziom rozwoju dla studiów nad 

przywództwem politycznym nieznacznie przekroczył tylko ten prezentowany w studiach 

biograficznych oraz w studiach przypadku. Bazuje on więc na opisie konkretnego przywódcy 

rozstrzygającego konkretny problem z zakresu polityki wewnętrznej lub międzynarodowej. 

Taki stan rzeczy zgrabnie wpisuje się w prawidła wynikające z pozytywistycznego zwrotu w 

naukach społecznych, jednak nakreślanie ram kauzacyjnych pojedynczych zdarzeń nie 

rozszerza wiedzy o prawidłowościach i regułach przywództwa jako takiego. Dostrzegalna jest 

zatem wyraźna różnica pomiędzy bardzo dobrze opisanym w literaturze przedmiotu 

środowiskiem międzynarodowym, a przywódcami, którzy je tworzą i zmieniają. Ani znaczenie 

przywódców w rzeczywistości międzynarodowej, ani operacyjny poziom ich działań nie został 

dotychczas poddany krytycznej dyskusji i interpretacji. 

 Pewien obiecujący kierunek działań nakreślił w tym obszarze projekt stworzenia Ogólnej 

Teorii Przywództwa, podjęty przez interdyscyplinarny panel 25 badaczy różnych wątków tej 

problematyki (The General Theory of Leadership Group), skupionych wokół Jamesa 

MacGregore’a  Burnsa.15   Poczyniona u progu XXI wieku próba stworzenia 

 
14 Kane, J., Patapan H (2012) The Democratic Leader: How Democracy Defines, Empowers and Limits its’ 

Leaders. Oxford: Oxford University Press. 
15Inicjator projektu James MacGregor Burns, biograf amerykańskich prezydentów i wpływowy uczestnik debat 

politologicznych, chociaż skupiony w pracy badawczej na przywództwie politycznym, dostrzegał potencjał 

rozwijania badań w tym obszarze na sposób interdyscyplinarny i kompleksowy. Na temat prac panelu zob: 

Goethals, GR., Jones Sorenson, G (2006)  The Quest for a General Theory of Leadership. Cheltenham, UK: 

Edward Elgar. 
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interdyscyplinarnej perspektywy badania przywództwa pozostawiła po sobie bogatą 

dokumentację, dowodzącą bogactwa podejść teoretycznych i perspektyw badania przywództwa 

w literaturze przedmiotu różnych dziedzin. Chociaż nie  udało się osiągnąć zasadniczego celu 

przedsięwzięcia – wciąż nie istnieje spójna teoria przywództwa czy konceptualny porządek w 

ramach tego obszaru badawczego – ten niedokończony projekt przemawia za tym, że zgłębianie 

przywództwa jest niezbędne dla zrozumienia ogólnej kondycji ludzkiej i prawideł postępu 

cywilizacyjnego.  

2. Przywództwo w teoriach stosunków międzynarodowych 

 

W ramach badań przywództwa w obszarze nauk politycznych, poczyniono ustalenia, 

które wskazują je jako kluczowy czynnik każdego dalekosiężnego projektu politycznego.  

Jednak, pomimo iż współpraca, oddziaływanie, konflikt i dążenie do jego uniknięcia stanowią 

istotę stosunków międzynarodowych, najbardziej wpływowe teoretyczne ujęcia tej 

rzeczywistości kwestię przywództwa raczej pomijają. Podstawowym punktem odniesienia jest 

sposób, w jaki stojący na czele państw, realizują ich interesy na arenie międzynarodowej. I tak,  

teoria wielkiego człowieka stawia charyzmatycznych, obdarzonych szczególnymi atrybutami 

prezydentów, premierów i kanclerzy na pierwszym planie polityki międzynarodowej16. Jednak, 

pogląd o „urodzonych przywódcach” podważony został w połowie XX stulecia, kiedy to 

dostrzeżono, że proces przywódczy zależy zarówno od uwarunkowań  personalnych 

(przywódcy i przewodzonych), sytuacyjnych oraz behawioralnych17.   

Na wczesnym etapie rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych, osobowości 

liderów i cechy narodów nakładały się na siebie w procesie identyfikacji: jednostki 

identyfikowały się z wyobrażeniami na temat narodów, z ich potęgą lub określonym 

charakterem, aby zaspokoić potrzebę władzy i znaczenia.  Potęga państwa stawała się w pewien 

sposób ich udziałem.18 Jednak stopniowo ten metodologiczny indywidualizm, upatrujący 

źródeł polityki w naturze ludzkiej, zastępowany był orientacjami strukturalnymi, dla których 

podstawowym punktem odniesienia była równowaga i nierównowaga potęgi, szacowanej 

 
16 Hegel, GWF…; Wiatr, JJ (2008) Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź: Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej: 8-21.  
17 Stogdill, RM (1974) Handbook of Leadership. New York: Free Press. 
18Zob. M.in:  Morgenthau, HJ (1946) Scientific Man vs. Power Politics. Chicago: The University of Chicago 

Press; Putnam, RD (1988)  Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games,  International 

Organization 42(3): 427-460; Snyder, R C., Bruck, HW.,  Sapin, B (eds.) (2002) Foreign Policy Decision-

Making (Revisited): New York: Palgrave Macmillan. 
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głownie w kategoriach materialnych.19 Założenie, że struktura, impersonalne siły 

reprezentowane przez historię, walkę klas, rozwój technologii, geografię i in., w największym 

stopniu determinowały dynamikę porządku międzynarodowego, redukowało rolę jednostki (lub 

pojedynczego aktora), której sprawczość w oddziaływaniu tych sił stawała się niemożliwa do 

dowiedzenia.  Dobrze obrazuje to podejście teoria długich cykli, oparta na badaniach 

Modelskiego i Thompsona, dotycząca prawidłowości przywództwa globalnego20.  Ich studium 

500 letniej historii polityki światowej wskazuje na powtarzający się wzorzec wyłaniania się i 

sukcesji światowych liderów, w którym „…pozycja przywódcy sankcjonowana jest procesami 

strukturalnymi, kolektywnymi, nie będąc wyłącznym efektem wysiłków indywidualnych, 

potęgi narodowej czy przewagi w mocach produkcyjnych”21.  

W początkach kształtowania się orientacji realizmu, uznawano zachowania i 

światopogląd liderów, jako jedne z podstawowych czynników koniecznych dla zrozumienia 

prawidłowości w stosunkach międzynarodowych, jednak w później zniknęli oni z cyklu 

przyczynowo-skutkowego tej rzeczywistości22. Klasyczne dzieło Kennetha Waltza   ‘Man, the 

state, and war’, upatrywało źródeł decyzji państwa o udziale w wojnie również na poziomie 

oddziaływania jednostki, stanowiącej jeden z trzech podstawowych poziomów  analizy 

stosunków międzynarodowych, obok  poziomu państwa i systemu państw23. Jednak 

dziedzictwo arbitralnego sądu, że spośród tych trzech poziomów, ostatni ma największy 

potencjał wyjaśniający, na długi czas wyeliminowało przywódców z perspektywy tradycji 

realistycznej. Ten sposób myślenia wyraża Robert Jervis, który na pytanie zadane w tytule 

artykułu „Czy przywódcy się liczą?” odpowiada przecząco, uznając że to strukturalne 

uwarunkowania projektują scenariusze wyboru szefów państw24.  W konsekwencji, pomimo, 

że współczesny realizm przyznaje że ludzka natura zasadzona jest na dążeniu do władzy i 

powodowana pragnieniem bezpieczeństwa i jako taka stanowi źródło strategii politycznych, 

 
19 Waltz, KN (2003) Thoughts about assaying theories. In: Elman, C, Elman, MF (eds) Progress in International 

Relations Theory: Appraising the Field. BCSIA Studies in International Security. Cambridge, MA: MIT Press: 

vii–xi; Marx, K (1970) A Contribution to the Critique of Political Economy. New York: International Publishers. 
20 Modelski, G (1999) From leadership to organization: the evolution of global politics. In Bornschier V., Chase-

Dunn C. (eds.) The Future of Global Conflict. London, Sage: 11-39; Modelski, G., Thompson WR (1999)  The 

long and the short cycles of global politics in the twenty-first century: an evolutionary approach. International 

Studies Review, I (2): 109-140. 
21 Modelski, G. (1995)  The Evolution of Global Politics, Journal of World-Systems Research 1(1):427.  
22 Morgenthau, HJ (1946) Scientific Man vs. Power Politics. Chicago: The University of Chicago Press. 
23 Waltz, KN (1954) Man, the State and War, New York: Columbia University Press. 
24 Jervis, R (2013) Do leaders matter and how would we know? Security Studies 22(2):153-179. 
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liderzy zredukowani zostali do pozycji „racjonalnych aktorów, związanych w swoich decyzjach 

strukturalnymi okolicznościami, kształtującymi szerszą płaszczyznę socjo-polityczną”25.  

Należy przy tym zaznaczyć, że teoria, która dotyczy uwarunkowań przywództwa stała 

się jedną z najbardziej nośnych ujęć kształtowania się układów sił na arenie międzynarodowej. 

Mowa o teorii hegemonicznej stabilności (wywodzący się z greckiego słowa hegemonia, 

tłumaczony jest jako dominacja lub przywództwo), która scenariusz budowania równowagi 

międzynarodowej wokół państwa posiadającego przewagę i zasoby umożliwiające mu 

utrzymanie dominacji. Hegemon utrzymuje stabilność całej struktury.26 Wskazuje się na dwa 

elementy kluczowe dla możliwości sprawowania przywództwa przez hegemona: dostęp do 

zasobów, który pozwala na zachowanie przewagi państwa oraz gotowość ponoszenia kosztów 

przewagi, wyrażanych w konieczności dostarczania pozostałym aktorom globalnych dóbr 

publicznych. Hegemon zapewnia porządek systemu, a jego brak utożsamiany jest z chaosem27. 

Można założyć, że państwo okupujące pozycję hegemona zawsze pełni role przywódcze ze 

względu na odziaływanie jakie wywiera na innych członków układu. Jednak hegemonia nie 

wyczerpuje wielości form i relacji zawartych w wyobrażeniach przywództwa, jako, że oparta 

jest w największym zakresie na sile, stanowiąc ‘dominację jednego państwa nad jemu 

podobnymi”28, lub też „przewagę zdolności militarnych i ekonomicznych.” 29  

Niedostatki metody proponującej wyjaśnianie świata wyłącznie na bazie zasobów 

materialnych wyostrzyło oddziaływanie globalizacji. W reakcji na nią szkoła realizmu 

neoklasycznego ponownie zwróciła się w kierunku indywidualnych cech przywódców - Fareed 

Zakaria stwierdził nawet, że to ‘reprezentanci państw, a nie państwa stanowią pierwszoplanową 

rolę w stosunkach międzynarodowych.”30 Zachowania polityków, ich orientacje filozoficzne i 

wyznawane systemy wartości stały się znowu istotnymi czynnikami, które uznano za 

decydujące w toczącym się w przestrzeni międzynarodowej procesie decyzyjnym.  

 
25 Waltz, KN (1979) Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill; Gilpin, R (1986) The richness of 

the tradition of political realism. In  Keohane RO (ed.) Neorealism and its Critics. New York: Columbia University 

Press: 304-5. 
26 Clark, I (2011)  Hegemony in International Society. Oxford: Oxford University Press:4. Zob. również: 

Czaputowicz, J. (2008) Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN; Gałganek, A. (1992). Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. 

Supercykle i wojna hegemoniczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 
27 Kindleberger, CP (1981) Dominance and leadership in the international economy: exploitation, public goods, 

and free rides, International Studies Quarterly 25, 2 (June): 242-254. 
28 Stiles, K (2009) Introduction: Theories of non-hegemonic cooperation. In Brem, S., Stiles, K (eds.) Cooperating 

Without America: Theories and Case Studies of Non-Hegemonic Regimes. London: Routledge: 2-3. 
29 Ikenberry, GJ., Kupchan, C (1990) Socialization and hegemonic power. International Organization 44: 283-315. 
30 Zakaria, F (1998) From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role. Princeton, NJ: 

Princeton University Press: 42.  
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 Procesy globalne i ich wpływy na możliwości i strategie państw spowodowały, że 

problem przywództwa stał w tle analiz rozwijanych na gruncie stosunków międzynarodowych 

na przełomie lat 60 tych i 70 tych XX wieku.31 Robert Gilpin, Stephen Krasner, Joseph Nye 

and Robert Keohane prowadzili debatę na temat uwarunkowań tworzenia stabilnego ładu 

ekonomicznego w warunkach coraz szybszego rozwoju sfery transnarodowej i różnych formuł 

zarządzania tą sferą32.   

W ramach tego nurtu, jednak  dopiero w 1990 Oran Young  posłużył się wyraźnie 

wyodrębnioną kategorią przywództwa w analizie reżimów międzynarodowych33. Według jego 

ujęcia, przywództwo ‘(…) odnosi się do działań jednostek, które podejmują je na rzecz 

rozwiązania lub redukowania problemów związanych z działaniem zbiorowym, które 

negatywnie oddziałują na wysiłki stron, poszukujących możliwości wyciągania wspólnych 

korzyści z instytucjonalnych oddziaływań i negocjacji.’34 Obserwacje poczynione w 

odniesieniu do poszczególnych  typów reżimów, doprowadziły Younga do wyróżnienia trzech 

rodzajów przywództwa, umożliwiającego poszukiwanie konsensusu oraz koordynację różnych 

kategorii spraw, których zakres rozciąga się od kwestii ochrony  środowiska do porozumień 

rozbrojeniowych.  Przywództwo strukturalne (structural) bazuje na potędze materialnej, która 

przekład się na przewagę negocjacyjną.  Z kolei przywództwo przedsiębiorcze 

(entrepreneurial) zakłada tworzenie opcji sytuacyjnych i scenariuszy, które stanowią podstawę 

operacyjną procesu negocjacyjnego. Ostatni typ wyróżnionego przez Younga przywództwa – 

intelektualny (intellectual) – opiera się na mocy twórczej idei i wizji, które stanowią 

płaszczyznę formacyjną dla wspólnot instytucjonalnych i form współpracy35.  

Liberalne  i neoliberalne wizje porządku międzynarodowego poruszają problem 

przywództwa, ale rzadko explicite. Uznając, że trzon tego porządku zasadza się na „zasadach, 

regułach i instytucjach, które określają bazowe relacje pomiędzy państwami, wchodzącymi w 

skład tego porządku,”36 John Ikenberry opisuje stan wtórny – jego zaistnienie warunkowane 

 
31 Snyder, R C., Bruck, HW.,  Sapin, B (eds.) (2002) Foreign Policy Decision-Making (Revisited): New York: 

Palgrave Macmillan; Nye, J., Keohane, R (1971) Transnational relations and world politics: an introduction, 

International Organization 25(3): 329-349; Rosenau, J., Hermann, CG.,  Kegley, W (1971) New Directions in 

the Comparatives Study of Foreign Policy. Boston: Little Brown and Company. 
32 Gilpin, R (1971) The politics of transnational economic relations, International Organization 25: 398–419; 

Krasner, SD (1976)  State power and the structure of international trade, World Politics 28,(2) (April): 317-347; 

Nye, J., Keohane, R (1971)…; Rosenau, J., Hermann, CG.,  Kegley, W (1971)… 
33 Young, OR (1991) Political leadership and regime formation: on the development of institutions in 

international society, International Organization 45(3): 281–308.  
34 Ibidem: 285.  
35 Young, OR… 
36 Ikenberry, G.J (2011) The future of the liberal world order. Internationalism after America. Foreign Affairs, 

May/June 90(3): 56-68. 
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jest nawiązaniem relacji przywódczej, na bazie której wspomniane reguły i instytucje będą się 

zasadzać i trwać37. Zakłada się, że przywódca systemu (liberalny hegemon) kształtuje 

przestrzeń w której państwa współistnieją, na bazie przyjętych reguł, według których kształtuje 

się współpraca i rozgrywa konflikt - ‘hegemonia jest manifestacją przywództwa opartego na 

ustalonych regułach.’38  Wzajemne relacje rozwijane są poprzez „kanały i sieci wzajemnej 

komunikacji i oddziaływania,”39nieodłączne w rozwijaniu skutecznej relacji przywódczej.    

Właściwie wszystkie opisy porządku międzynarodowego, powstałego w wynik 

globalnych sił oddziałujących na autonomię państwa, sprzyjające rodzeniu się nowych form 

demokratycznego rządzenia (governance) w przestrzeni międzynarodowej, oparte są na 

podobnym skrypcie – opisują  rezultat, ale z pominięciem mechanizmów przywództwa, 

kluczowych dla jego powstania. Wpływowe prace Davida Helda i Danielle Archibugi 

prezentują różnorodność form oddziaływania zarządczego 40. Jurgen Habermas i John Rawls 

prezentują uwarunkowania rozwoju współpracy transnarodowej i kosmopolitycznego prawa, 

nie nazywając wszakże sił, które tę współpracę umożliwiają41.  

Biorąc pod uwagę powyższe, trzeba zatem potwierdzić słuszność obserwacji filozofa 

polityki Johna Hortona, który podnosi: “Można przeglądać indeksy, treści i stronice  

kanonicznych tekstów współczesnej, liberalnej teorii politycznej – czy będą to prace  Rawlsa, 

Dworkina, Brian Barre’go, Raza, Galstona lub też z każdego innego z pozostałych wiodących 

teoretyków liberalnych  - w poszukiwaniu bezpośredniego odniesienia do przywództwa 

politycznego, nie wspominając już o nawet umiarkowanie rozwiniętej debacie nad nim. Temat 

po prostu nie figuruje w ich pracach, jako coś istotnego, wartego ich uwagi.”42  

Mancur Olson, w swojej teorii działania kolektywnego tworzy za to obraz przywództwa 

i odsłania logikę podążania za przywódcą na drodze do osiągnięcia wspólnego celu43. 

 
 
37 Ikenberry, J. (2001) After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major 

Wars (Princeton, N.J.: Princeton University Press:  23. 
38 Ibidem, 83. 
39 Ikenberry, G.J (2011)…, 71.  
40 Held, D (1995) Democracy and the Global Order. Stanford: Stanford University Press; Held,  D., McGrew, A.,  

Goldblatt, D., Perraton J (eds) (1999) Global Transformations. Stanford: Stanford University Press; Archibugi,  

D., Held D (eds) (1995) Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order. Cambridge: Polity 

Press: Archibugi,  D., Held D., Koehler, M (eds) (1998) Re-imagining Political Community. Stanford: Stanford 

University Press.  
41 Habermas, J (2001) The Postnational Constellation. Cambridge, MA: MIT Press; Rawls, J (1999) The Law of 

Peoples. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
42 Horton, J (2009) Political Leadership and contemporary liberal political theory. In Femia, J, Korosenyi, A, and 

Slomp, G (eds) Political Leadership in Liberal and Democratic Theory. Exeter: Imprint Academic: 11-30. 
43 Olson, M (1965) The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 
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Działanie, realizowanie potrzeb i interesów we wspólnocie lub kooperacji jest istotą relacji 

przywódczej. Odsłanianie mechanizmów skutecznej współpracy ma szczególne znaczenie w 

warunkach postępującej fragmentacji środowiska międzynarodowego, która znaczy załamanie 

liberalnego ładu.  Powstaje zatem pytanie o warunki i perspektywę ochrony globalnych dóbr 

publicznych, jak klimat, czy system ekonomiczny, w przestrzeni, w której brak wyraźnego 

lidera, a zaufanie pomiędzy aktorami zmniejsza się. Tworzenie organizacji – dowodził Olson - 

jest kosztowne, wymaga inwestycji i energii, zatem wspólne dobro jest dostarczane w rezultacie 

takiego działania, kiedy aktor dominujący ceni to dobo wyżej niż koszty związane z organizacją 

działania grupowego. Ten sposób myślenia zdominował scenariusze  mobilizacji grupowej w 

systemach demokratycznych, ale zawiera on również pewne uniwersalne prawidłowości 

zaangażowana, które mogą zostać zastosowane do współdziałania na poziomie 

międzynarodowym. Zaangażowanie poszczególnych aktorów zależy o rozpoznania przez nich 

własnego interesu, który zaspokoi dobro osiągnięte w rezultacie wspólnego wysiłku. Jeśli 

warunek ten nie zostanie spełniony, współpraca nie dochodzi do skutku.  W przypadku państw, 

które zabiegają o pozycje w międzynarodowej hierarchii, kiedy rola hegemona jest niemożliwa 

do osiągnięcia, indywidualny koszt dostarczania dobra wspólnego często przewyższa korzyści 

z niego płynące.  Zatem relatywna potęga, może być koniecznym ale niewystarczającym 

warunkiem podjęcia wspólnego działania. Taka konfiguracja zmniejsza prawdopodobieństwo 

kooperacji szerokiej i różnorodnej puli aktorów. Olson pisze wprost: “… im większa jest grupa, 

tym mniej będzie w jej ramach interesu wspólnego.” 44 

Wgląd w motywacje, element tożsamościowe, kategorie osobnicze i indywidualne 

interesy, przyniósł nowy, znaczący punkt widzenia w obszarze teorii międzynarodowych. 

Nacisk na pozycję jednostkową, na ludzką świadomość i udział człowieka w życiu 

międzynarodowym, może być postrzegany jako istota zwrotu konstruktywistycznego w 

stosunkach międzynarodowych45. Konstruktywiści widzą źródło interakcji międzynarodowych 

nie w elementach materialnych, a ideacyjnych, powstałych na skutek zaistnienia okoliczności 

społecznych stanowiących rezultat oddziaływań i sposobów myślenia człowieka.46 Agent i 

struktura współtworzą się wzajemnie47. Rozpoznając znaczenie faktów społecznych, norm i 

 
 
44 Ibidem: 36. 
45 Ruggie, JG (1998) What makes the world hang together? Neo-utilitarianism and the social constructivist 

challenge, International Organization 52: 856. 
46 Adler, E (1997) Seizing the middle ground: Constructivism in world politics, European Journal of International 

Relations 3: 319-363. 
47 Wendt, A (1999) Social Theory of International Politics. New York, NY: Cambridge University Press;Wendt, 

A  (2000) ‘On the via media: a response to the critics, Review of International Studies 26: 165–80; Zob. Również: 
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ram, konstruktywiści dokonali zasadniczej  zmiany w akceptowanych poglądach na 

rzeczywistość międzynarodową,  wskazując potrzebę wyjaśnienia norm, tożsamości i 

interesów. Zwrócono tym samym uwagę na oddziaływanie przywódców na wyobrażenia 

społeczne i kształtowanie reguł zbiorowości,  jednak konstruktywizm nie wypracował teorii 

sprawczości (agency), nie tłumaczy również motywacji zmiany która dokonuje się za sprawą 

przywództwa.  

Wydaje się, że najwięcej miejsca poświęcono kwestii przywództwa poświęcono w 

podejściu usytułowanemu poza wielkimi teoriami NoSM. “Analiza polityki zagranicznej” 

(Foreign Policy Analysis, FPA) wyjaśnia mechanizmy polityki zagranicznej państw w 

czynnikach krajowych. Proponuje zatem głęboki wgląd w watki biograficzne i 

światopoglądowe twórców polityk zagranicznych (przywódców), łącząc ich doświadczenia, 

wyznawane wartości i cechy osobowościowe z wyborami w obszarze ich oddziaływań.48   

Wątek analizy psychologicznej, wykorzystany już wcześniej w badaniach przywództwa 

politycznego, jest ważnym obszarem dociekań and mechanizmami przywództwa i 

motywacjami przywódców kształtujących rzeczywistość międzynarodową. Jednak to, co 

wymyka się analizie polityki zagranicznej (FPA)  to podłoże i prawidłowości w 

oddziaływaniach wzajemnych, to jak kształtuje się relacja przywódcza, jak w jej ramach 

obierane i zamieniane są role.49  Rozpoznanie tych wątków stworzyłoby pewne możliwości 

odniesienia do sfery międzynarodowej popularnych koncepcji, które wyłoniły się na gruncie 

studiów nad przywództwem dystrybucyjnym (distributed)  czy dzielonym (shared), co 

wydaje się być zasadne, zważając na coraz bardziej poliarchiczny charakter środowiska 

międzynarodowego50  

3. Podsumowanie.  

Przywództwo to nieodłączny element rzeczywistości międzynarodowej, 

konceptualizowany szeroko i na wielu płaszczyznach szczególnie w odniesieniu do polityki 

zagranicznej państw. Badacze rzeczywistości międzynarodowej, chociaż uznają istotną rolę 

 
Finnemore, M,  Sikkink, K, (2001) Taking Stocks: The Constructivist Research Program in International Relations 

and Comparative Politics, „American Review of Political Science”.  
48 Snyder, R C., Bruck, HW.,  Sapin, B (eds.) (1954/2002) Foreign Policy Decision-Making (Revisited): New 

York: Palgrave Macmillan. 
49 Barker, RA (1997) How can we train leaders if we do not know what leadership is? Human Relations 50(4): 

343–62. 
50 Ahn, MJ., Adamson, JS., Dornbusch, D (2004) From leaders to leadership: Managing change, Journal of 

Leadership and Organisational Studies 10(4): 112–123; Dalakoura, A (2010) Differentiating leader and leadership 

development: A collective framework for leadership development. Journal of Management Development 29(5): 

432-441. 
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przywództwa, nie zdołali jednak wypracować spójnego podejścia opisującego specyfikę tego 

zjawiska w rzeczywistości międzynarodowej.  Źródłem tego deficytu jest przede wszystkim 

prominentna pozycja teorii strukturalnych – realizmu i neorealizmu  - które największą rolę w 

kształtowaniu układu międzynarodowego przyznają siłom niezależnym od pojedynczych 

decydentów, którzy jedynie odpowiadają na sytuację już zastaną. Wydaje się jednak, że 

załamanie liberalnego ładu międzynarodowego w warunkach głębokiej współzależności, 

tworzy jakościową nową sytuację, w której zagadnienie przywództwa zyskiwać będzie na 

znaczeniu51.  Potrzeby ochrony globalnych dóbr wspólnych wymagają koordynacji działań, 

tworzenia płaszczyzny negocjacyjnej  i ciągłego uzgadniania interesów wielu aktorów 

zainteresowanych korzystaniem z nich. Bezprecedensowa w historii świata skala przepływów 

ludzi, kapitału, dóbr i wiedzy, w połączeniu ze zróżnicowaną grupą aktorów, którzy w różnych 

obszarach wywierać mogą wpływ na rzeczywistość międzynarodową, tworzy nowe ramy 

przywództwa globalnego. Jego znaczenie określone jest rozpoznanymi już i nowymi rolami, 

których zakres rozciąga się od sprawowania władzy, poprzez inicjowanie zmiany społecznej, 

wypracowywanie reguł działania, organizowanie zbiorowego uczenia się, po podtrzymywanie 

wizji, w warunkach dyfuzji kulturowej, konfliktu i rozbieżności.  

 

 

 

 
51 Helms, L (2014) Global political leadership in the twenty-first century: Problems and prospects. Contemporary 

Politics, 20(3): 261–277: Gill, S  (2012) Global Crises and Crisis of the Global Leadership. Cambridge: Cambridge 

University Press.   
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