
  

Wstęp

Zagadnienie wrogości w  relacjach politycznych rzadko staje się przedmio-
tem analiz naukowych. To może dziwić. Sam termin i  pojęcia bliskoznaczne 
są nadzwyczaj często stosowane przy opisie zjawisk politycznych. Komunikaty 
opisujące politykę pełne są metafor batalistycznych. Tym niemniej istniejący 
stan wiedzy politologicznej dotyczącej statusu podmiotów wrogich, relacji wro-
gich i  zachowań wrogich pozostawia duży niedosyt. Brak jest – jak na razie 
– opracowań, które w holistyczny sposób ujmowałyby zjawisko wrogości. Stąd 
też pojawił się pomysł, aby ten deficyt, przynajmniej częściowo, zredukować. 
Problem ten wydaje się bowiem bardzo ważny dla analiz politologicznych. 

Problematyka wrogości często staje się obiektem opisu w  systemach wła-
dzy niedemokratycznej. Tu zasada wroga często jest podstawą stabilności sto-
sunków społeczno-politycznych. Czy jednak ostatnie „fale demokratyzacji” koń-
czą aktualność problematyki wrogości w stosunkach politycznych? Można mieć 
co do tego duże wątpliwości. Autor tej pracy stara się zatem dociec jaki jest 
współczesny wymiar zjawiska wrogości? Czy wrogie kwalifikacje cały czas są 
elementem opisu i  strukturalizacji polityki? Czy też problem ten się zdezak-
tualizował? Tak postawione zamierzenia wstępnie konstruują pole badawcze.

Problematyka wrogości jest tu rozpatrywana przede wszystkim jako typ 
kooperacji politycznej w duchu spuścizny myśli prakseologicznej. Wrogość jest 
tu badana jako zjawisko polityczne, o bazie społecznej (kulturowej, struktural-
nej) i psychologicznej. Ma to swoje przełożenie na porządek i charakter wywodu. 
Wrogość jest badana od strony swych społecznych podstaw: jako wynik kon-
fliktu, jako pokłosie typu osobowościowego itp. 

Mając na względzie istniejący stan wiedzy i publikacji naukowych na temat 
wrogości autor postawił przez sobą kilka celów badań. 

Pierwszy z  nich to uporządkowanie terminologiczne. Sam termin wrogość 
jak dotychczas jest stosowany w bardzo różnych wymiarach, kontekstach onto-
logicznych. Stąd operacyjne posługiwanie się nim jest utrudnione. Autor przed-
stawia zatem możliwe sposoby ujmowania terminu „wróg” oraz sposoby rozu-
mienia wrogości. 

Drugim wątkiem, o  tytułowym charakterze, jest zbadanie roli i  znaczenia 
zasady wrogości i podmiotów o statusie wroga w stosunkach politycznych. Inte-
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resujące są tu zarówno znaczenie wrogości dla polityki jako układu podmio-
tów, ról, pozycji, działań jak i  specyfika tych funkcji w  poszczególnych syste-
mach politycznych. Celem są tu badania wrogości niejako w  dwóch perspek-
tywach. Po pierwsze interesujące jest prześledzenie wrogości jako funkcji 
 pewnych uwarunkowań, tu sama wrogość jest funkcją. Zadaniem jest tu przy-
bliżenie uwarunkowań społecznych, kulturowych, psychologicznych, stricte poli-
tycznych wrogości. Po drugie równie interesujące jest zbadanie funkcji tak 
wykształconej wrogości dla relacji politycznych. Jakie zatem zadania pełni wro-
gość dla podmiotów politycznych, dla atmosfery politycznych działań, jak wpływa 
na reakcje polityczne? 

Trzecim celem, jaki wynika z  istoty tego opracowania to zbadanie mecha-
nizmów wrogości od strony ich przydatności dla socjotechnicznych (w szero-
kim rozumieniu tego słowa) działań podmiotów politycznych. Wrogość może 
być bowiem rozpatrywana jako zasada naturalnie wpisana w specyfikę działań 
politycznych. Może jednak być wynikiem interesownych i intencjonalnych dzia-
łań sprawczych. Tu mechanizmy wrogości są traktowane za skuteczne i  uży-
teczne dla podmiotów politycznych. 

Nakreślone powyżej pole badawcze implikuje zakres konkretnych pytań 
badawczych i hipotez. Głównym pytaniem badawczym jakie stawia sobie autor 
jest dookreślenie: jakie są funkcje wrogości w  stosunkach politycznych? Pyta-
nie to zgodnie z  założeniami analizy funkcjonalnej należy rozumieć dwojako: 

• jakie są mechanizmy i  podstawy powstawania wrogości w  stosunkach 
politycznych?

• jakie są skutki, konsekwencje wrogości dla stosunków politycznych?
Dwa powyższe, a główne, pytania nie zamykają drogi dla pytań innych. Stąd 

autor stara się odpowiedzieć na pytania: Jakie są główne sposoby rozumienia 
wrogości? Jakie są obiektywne przesłanki wrogości w polityce? Jaką rolę peł-
nią czynniki osobowościowe w powstawaniu postaw wrogich? Jak konflikt spo-
łeczny może generować relacje antagonistyczne? Jakie są ogólne skutki wro-
gości w  relacjach politycznych oraz jakie są skutki wrogości w  różnych syste-
mach społeczno-politycznych? Jakie, w  końcu, są paradoksy i  dysfunkcje 
 wrogości w polityce? 

Przyjęta eksplikacja wynika z założeń i pytań badawczych. Główną hipotezą 
jest tu uznanie relatywnie uniwersalnej wagi mechanizmów wrogości dla sto-
sunków politycznych. Nie jest to jednak założenie nowe, gdyż forsowane wcze-
śniej choćby przez C. Schmitta. Wymaga zatem badań wnikliwych i kompara-
tystycznych – między różnymi systemami. Autor zakłada tu, iż wrogość pełni 
ważne funkcje dla statusu graczy i  zachowań w  polityce. Hipotezą, która ma 
swą weryfikację w  tekście jest założenie, że wrogość jest mechanizmem o  sil-
nych korzeniach społecznych. Baza ta konstytuuje zjawisko, dookreśla jego 
istotę, oraz wzmaga atrakcyjność wykorzystywania w  stosunkach politycznych. 
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Baza społeczna (kulturowa, strukturalna, psychologiczna) jest pierwotna wobec 
instrumentalnych praktyk wykorzystywania mechanizmów wrogości. Rozwija-
jąc powyższe główne założenia autor zakłada, że wrogość jest jednym z głów-
nych mechanizmów np.: tworzenia tożsamości politycznej, budowy legitymacji 
politycznej, zintegrowania politycznego obywateli. Funkcje te będą pełnione 
w  różnych systemach społeczno-politycznych, choć największy udział mają 
w  reżimach niedemokratycznych. Także jednak współczesna demokracja nie 
jest wolna od wykorzystywania lub nadużywania zasady wrogości. Jednocze-
śnie hipotezą badawczą jest tu uznanie, iż cześć funkcji wrogości w  polityce 
skutkuje dysfunkcjami, często o paradoksalnym wymiarze.

Warto także nakreślić jakich wątków autor nie podejmuje w  swych bada-
niach. Już bowiem pobieżny ogląd materii analizy funkcjonalnej wskazuje, iż 
cele i  hipotezy, a  wraz za nimi struktura pracy, mogłaby wyglądać inaczej. 
Głównym celem autora jest tu prześledzenie samych związków funkcjonalnych, 
powstawania wrogości i skutków, efektów wrogości. Daleko mniej uwagi autor 
poświęca natomiast analizie systemowej, która często jest zestawiana z analizą 
funkcjonalną. Nie dzieje się tak bynajmniej z  powodu braku zainteresowania 
tym problemem. Troska autora idzie w kierunku dbałości o spójność wywodu. 
Analiza systemowa, choć ciekawa, zwraca uwagę na inne akcenty: granice sys-
temu, charakter powiązań elementów wewnętrznych systemu, dynamikę zmian 
itp. Prześledzenie tych wątków daleko przekroczyłoby zamierzony zakres badań 
tu podejmowanych. Być może w  przyszłości taka analiza zostanie podjęta. 
Wydaje się jednak sensowne, aby najpierw wyjaśnić samą mechanikę wrogo-
ści. Później stworzy to pole pod dalsze badania.

Drugi wątek, który wymaga tu komentarza to poruszanie się w niewielkim 
stopniu na gruncie egzemplifikacji empirycznych. Praca nie ma charakteru 
monografii na temat konkretnego wroga w  konkretnych systemie. Nie jest to 
typ wyjaśniania idiograficznego. Rzecz nie w tym, iż przykładów wrogości w rela-
cjach politycznych brakuje, tych jest, aż nadto. Prosty jednak indukcjonizm na 
takiej bazie wydaje się niestatecznym argumentem na rzecz choćby praw kore-
lacyjnych. Stąd autor chętniej sięga po teorie socjologiczne czy psychologiczne 
niż odwołuje się do konkretnych przypadków wrogości. Ewentualny niedosyt 
czytelnika może być tu zaspokojony przez literaturę już istniejącą na rynku. 

Cele i  hipotezy badań skutkują określoną logiką strukturalizacji pracy. 
W rozdziale pierwszym autor przybliża sam termin wroga i wrogości. Badane 

są asocjacje terminologiczne, poszczególne wymiary i  konteksty rozumienia 
tych pojęć. Ważnym wątkiem są tu rozważania badające status wrogości w kon-
tekście form kooperacji negatywnej. To efekt uznania wagi znaczenia relacyj-
nego wymiaru wrogości. Stąd w  tym miejscu wrogość jest także badana jako 
układ antagonistyczny i dychotomiczny. W tym miejscu podejmowany jest też 
opis typologii wrogów i wrogości.
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Rozdział drugi jest początkiem analizy podstaw społecznych mechanizmów 
i  zasady wrogości. Tu znajdują się wątki dotyczące obiektywnych i  osobowo-
ściowych determinantów wrogości w polityce. Te pierwsze mają charakter czyn-
ników o relatywnie uniwersalnym charakterze. Stąd ich waga w różnych syste-
mach. Tu badane są takie czynniki jak np.: rasowe, etniczne, religijne, 
 ekonomiczne, terytorialne itd. Czynniki osobowościowe można rozpatrywać 
dwojako. Z jednej strony to osobowość polityków np.: przywódców politycz-
nych może kreować atmosferę wrogości lub wskazywać konkretnych wrogów. 
Z drugiej strony to osobowość obywateli: ich stereotypy, uprzedzenia, lęki, fru-
stracje mogą być „pożywką” dla kreacji wrogości. 

W rozdziale trzecim autor podejmuje wątek związków konfliktu społeczno-
politycznego i  zasady wrogości. To miejsce na pytania dotyczące tego, na ile 
konflikty mogą generować wrogów i wrogość w polityce. Badane są tu przede 
wszystkim dwa wymiary: wymiar makrospołeczny, gdzie konflikty i  wrogość 
mają charakter strukturalny, oraz wymiar mezospołeczny, gdzie wrogość jest 
analizowana przez pryzmat konfliktu międzygrupowego lub wewnątrz grupowego.

W rozdziale czwartym badane są związki korelatywne między wrogością 
a takimi czynnikami jak: emocjonalizacja procesów poznawczych i decyzyjnych, 
tendencja do zachowań agresywnych, zasada kontrastu, stereotypizacja i mani-
chejskie ujmowanie rzeczywistości. Tu także znalazły swe miejsce rozważania 
dotyczące roli atmosfery „oblężonej twierdzy” w kreacji postaw wrogich. Wróg 
jest opisany także jako niezbędny element mechanizmów „kozła ofiarnego” 
czy teorii spiskowych. 

Piąty rozdział jest natomiast analizą dotyczącą funkcji wrogości w systemie 
politycznym sensu largu. Tu wskazywane są skutki jakie wywołuje wrogość dla 
podmiotów politycznych, władzy politycznej, uczestników systemu. Jako główne 
funkcje uznaje się tu legitymizowanie władzy politycznej oraz integrację oby-
wateli wokół ośrodka władzy. Ważne są jednak także funkcje mobilizacyjne 
wrogości czy centralizacja ośrodka decyzyjnego i  radykalizacja działań 
po litycznych. 

Rozdział szósty to specyfikacja roli i funkcji wrogości w różnych systemach 
społeczno-politycznych. Autor zaczyna opis od systemów pierwotnych i  trady-
cyjno-despotycznych. Jednak głównym zainteresowaniem staje się analiza sys-
temów władzy w XX wieku: autorytaryzmu, totalitaryzmu i demokracji. Zwłasz-
cza współczesne systemy niedemokratyczne w  bardzo dużym stopniu były 
 związane z procesami kreacji wrogości. Także jednak współczesna demokracja 
może, poprzez swój specyficzny wymiar, uchodzić za system gdzie wrogość 
odgrywa ważne funkcje.

Ostatni rozdział jest miejscem opisu paradoksów i dysfunkcji wrogości. Tu 
autor zebrał wnioski na temat zaskakujących konsekwencji mechanizmów wro-
gości w polityce. Często okazuje się bowiem, iż pewne funkcje (np.: mobiliza-
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cja) mogą skutkować dysfunkcjami. Wrogość polityczna nie jest wolna od zasady 
paradoksu, o czym warto pamiętać opisując rolę wroga i wrogości w polityce. 

Zakres wywodu jest do pewnego stopnia limitowany istniejącym stanem 
wiedzy i publikacjami. Jak zostało już to zaznaczone do tej pory problematyka 
wrogości nie doczekała się opracowań monograficznych o  charakterze nomo-
tetycznym. Znacznie częściej podejmowane są badania idiograficzne, odno-
szące się choćby do konkretnych wrogich podmiotów. Jako przykład takich 
badań można tu wymienić choćby pracę A. Cała Żyd – wróg odwieczny. Anty-
semityzm w Polsce i  jego źródła. Pozycje te jednak posiadają swe ograniczenia. 
Za źródła wiedzy, które stanowiły inspirację ogólną trzeba tu uznać prace: 
C. Schmitta czy Ch. Mouffe. Inne prace były użyteczne w konkretnym wycinku 
rzeczywistości, wymiarze badań. Stąd w  wymiarze ideologicznym warto wspo-
mnieć o pracy E. Karolczuka, O wrogu. Szkice filozoficzno-historyczne . Z kolei 
wymiar socjologiczny zjawiska wrogości jest dobrze odczytany choćby w  pra-
cach G. Simmela i L. A. Cosera. Zwłaszcza tego ostatniego Funkcje konfliktu 
społecznego stały się źródłem wielu inspiracji i hipotez przeniesionych na grunt 
rozważań politologicznych. Podobna była rola, w  wymiarze zjawisk psycholo-
gicznych, skłaniająca do ciekawych konstatacji, pracy R. S. Robinsa, J. M. Posta, 
Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści. Także literatura zagraniczna nie 
jest w  pełni satysfakcjonująca. Warto zwrócić tu uwagę na pracę: J. A. Aho, 
This thing of darkness: A sociology of the enemy, podejmującą badania nad wro-
gością na gruncie fenomenologicznym. Trzeba jednak mieć na względzie, iż 
w  wielu miejscach autor musiał tworzyć konstrukcje samodzielne, co można 
rozpatrywać jako pomysły na operacyjne rozstrzygnięcie pewnych dylematów. 

Autor chce w  tym miejscu podziękować pracownikom Zakładu Filozofii 
i  Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za 
okazaną pomoc merytoryczną podczas pisania pracy. 

Osobne słowa podziękowania autor chce złożyć władzom Instytutu Nauk 
Politycznych UW za wsparcie finansowe publikacji.


