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Niniejsza praca ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie o to, w jakich warunkach 

rodzi się osobowość przyszłego dyktatora i co temu sprzyja, a w szczególności to, jaką rolę 

może w tym odegrać społeczeństwo zachodnie i jego media. Współczesny świat 

zdominowany jest przez niedające się cofnąć i unieważnić procesy globalizacji, które 

skutkują przepływami ludzi, idei, kapitału, informacji i coraz bardziej zawoalowanych form 

władzy, przewag i – również władzy samego kapitału, który coraz częściej bywa zastępowany 

przez różne formy niejednokrotnie cenniejszych informacji
1
. W czasach nadmiaru informacji 

coraz bardziej istotne staje się zagadnienie tego, co tą informacją jest w rzeczywistości, a co 

jest jedynie jej krzywym odbiciem, zniekształceniem lub wręcz prostą plotką lub świadomą 

dezinformacją. W dodatku rzeczywistość społeczna, która od wieków była również pewnego 

rodzaju grą, dziś nabiera niespotykanych kształtów i wymiarów. Łatwość komunikacji, 

pozyskiwania i wymiany informacji, tworzenia nowych informacji i uzyskiwania na tych 

polach różnego rodzaju przewag może sprzyjać ujawnieniu się wybitnie niebezpiecznej 

jednostki niemal w każdym miejscu na ziemi. Jednostki, która swoją wiedzę mogłaby 

wykorzystać do sobie tylko wiadomych celów. Rozwój społeczny w nowych wymiarach, 

które wykreował postęp cywilizacyjny poprzez zwiększenie czasu wolnego, rozwój 

inteligencji i wiedzy jednostek, rozwój psychologii i świadomości psychologicznej wytworzył 

nie tylko nowe formy rozwoju osobistego i spędzania wolego czasu, ale również nowe 

płaszczyzny zarówno współpracy, jak i konfliktu. Stało się możliwe niespotykane wcześniej 

osiąganie przewag przez coraz większą liczbę jednostek, które trudno byłoby o to wcześniej 

podejrzewać. Dyktatorzy starego typu kończyli zwykle studia o określonym charakterze – 

historyczne, polityczne, oficerskie. Wywodzili się ze znanych rodów, dysponowali dostępem 

do określonej sieci kontaktów i powiązań. Obecnie nie ma już takiej konieczności, gdyż 

wiedza jest ogólnodostępna. W czasach, w których można znaleźć w Internecie podręcznik, 

jak przy pomocy domowych sposobów zbudować bombę, to nie tradycyjne dyktatury stają się 

problemem, ale nowe formy destrukcyjnej władzy, które mogą w swoich rękach dzierżyć 

nieprzystosowane jednostki i grupy społeczne, które mogą dla sobie tylko wiadomych celów 

                                                           
1
 Historia ekonomii ukazuje złożony proces, w którym zmieniała się istota pieniądza. W obecnych czasach nie 

dziwi już fakt istnienia pieniądza kredytowego, który w dowolnej ilości mogą generować banki, nie dziwi też to, 

że kapitał ma formę zapisu w systemie transakcyjnym i że na światowych giełdach dokonuje się zakładów w 

postaci niedostawnych kontraktów terminowych, których przedmiot bywa coraz bardziej wymyślny i 

abstrakcyjny. Cały czas jednak trudnym do uchwycenia pozostaje fenomen relacji pomiędzy wiedzą, władzą i 

kapitałem – styku zasobów, które mają z jednej strony tak umowny i trudny do oderwania od podmiotu 

charakter, a z drugiej strony nieustannie się emancypują. Nie wgłębiając się w definicyjne niuanse można 

powiedzieć, że sama informacja staje się nowym rodzajem kapitału i nowym pieniądzem. We wszechobecnym 

chaosie pozwala zaoszczędzić czas, energię, a coraz częściej umożliwia niejako samoistnie stanie się 

właścicielem czegoś, czego przedtem nie dało się uzyskać nie wymieniając na to dobro tego, co było pieniądzem 

w bardziej klasycznym rozumieniu tego słowa. 
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wodzić za nos elity polityczne cywilizowanego świata. W dodatku, postęp w dziedzinie 

przetwarzania informacji i obsługi techniczno-informacyjnej różnego rodzaju instytucji 

sprawił, że wiele aspektów stosunków międzyludzkich zostało przeniesionych do świata 

wirtualnego. Instytucje są specyficznym rodzajem stosunków, gdyż one stoją na straży 

odtwarzania się pewnych struktur, zasad i porządków nawet wtedy, gdy nie będzie już tych, 

którzy byli pomysłodawcami takiej organizacji życia społecznego. Dzisiaj pamięć instytucji 

to nie tylko pamięć kartotek, archiwów i osób, ale również to,  co instytucje uczyniły 

wyłączną domeną swojego cyfrowego aspektu bytowania w przestrzeni publicznej. Stwarza to 

potencjalnie szansę dla występowania nowych zagrożeń. Tak jak II wojna światowa, wraz z 

bezpośrednią agresją niszczyła elementy kultury materialnej kraju okupowanego, tak dzisiaj 

atak cyberterrorystyczny może dokonać zniszczeń, które mogą być równie przykre dla 

obywateli i w dodatku trudne może być ustalenie, kto za to odpowiada. Do takich czasów 

dotrwali również niektórzy dyktatorzy. Chociaż zrodziła ich inna epoka i w innych warunkach 

dorastali, zdobywali wiedzę, oburzali się na porządek świata i formułowali swoje osobiste 

cele, ambicje i wartości, to mając szansę w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji stworzonych 

przez siebie rozwiązań systemowych, ekonomicznych, instytucjonalnych, prawnych, 

propagandowych i wizerunkowych, umacniać swoją pozycję, doczekali się również sławy i 

popularności, której nie powstydziłby się żaden hollywoodzki aktor czy reżyser. W dodatku 

dysponując dostępem do informacji i technologii, mając cały aparat polityczny zdolny stać na 

straży bezpieczeństwa władzy, instytucji, oraz może jeszcze obywateli, w postaci policji, 

służby bezpieczeństwa, służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, wojska, sądów i 

prokuratur oraz innego rodzaju, niekiedy egzotycznej, administracji, która ma na celu dbanie 

o określony porządek – mający również wiele poziomów – reguł zapisanych w podręcznikach 

rewolucji, konstytucjach i innego rodzaju aktach normatywnych, jak również ten niezapisany 

– zarówno  tradycyjny, jak i wynikający z nowego rozdania utrwalanego przez trudną do 

określenia liczbę powiązań rodzinnych, plemiennych, klanowych i innych tego typu 

przywódców, można rozciągnąć swoje panowanie do bliżej nieokreślonego horyzontu czasu. 

W dodatku tam, gdzie splata się tak wiele interesów – osobistych interesów przywódców, 

interesów ich rodzin i osób skoligaconych, przyjaciół, partnerów biznesowych, innych sfer 

wpływów na terenie kraju, ale również innych krajów – wrogich i sojuszniczych, w których 

niekiedy sfera polityki i służb specjalnych stanowi trudną do zrozumienia złożoność, nie 

mówiąc o głosie opinii publicznej w krajach cywilizowanych, która również w zasadzie jest 

tylko „informowana”, to wypadkowa tych procesów – nawet jeśli jest nią barwna i zręczna 

postać może być bardziej postacią przypominającą bohatera starożytnego dramatu, którą 
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machina historii, jak heglowska idea, wyciągnęła na światło dzienne, wykorzystała do 

spełnienia historycznej powinności i na koniec brutalnie się z nią rozprawiła. Można się 

oczywiście zastanawiać nad kwestią wolności wyboru, konieczną świadomością i 

jednostkową odpowiedzialnością takiego dyktatora, jednak żadna jednostka nie jest w pełni 

autonomiczna i nie dokonuje w pełni samodzielnych i niezależnych wyborów. Można wręcz 

powiedzieć, że stawanie się dyktatorem, to osobisty dramat człowieka, który dostał od historii 

szansę zrealizowania żądzy, która tkwi w każdym człowieku. Potrzeba również odwagi i 

wielkiej samoświadomości i wiedzy, by mając szansę na zdobycie władzy, zrezygnować z 

pokusy i odsunąć się w cień. Nie zawsze też jest to możliwe. Dobrym przykładem tego 

fenomenu może być przypadek Baszara al-Asada, obecnego syryjskiego dyktatora, który 

podczas swojego kształcenia medycznego w Londynie miał niewielkie ambicje polityczne i 

miał szansę na zupełnie inną, spokojną karierę specjalisty w tzw. cywilizowanym świecie. 

Przeniesiony jednak do kontekstu syryjskiego stał się innym człowiekiem. Możliwości, jakie 

otworzyła przed nim śmierć jego ojca, który był dyktatorem w Syrii, zdaje się, że 

bezgranicznie pochłonęła uwagę i ambicję tego młodego dyktatora, który stanął przed wielką 

rolą i przygodą, której nie da się pojąć rozumem, bo nawet najgenialniejszy przywódca nigdy 

do końca nie pozna wszystkich wymiarów funkcjonowania państwa i wszystkich 

konsekwencji swoich decyzji, a w dyktaturze przełożenie aktu woli przywódcy na konkretne 

realizacje ma nieporównywalny z innymi systemami skutek. Taka władza musi działać jak 

narkotyk i musi stanowić namiętność, której oprzeć mogłyby się tylko najbardziej świadome 

konsekwencji takich wyborów jednostki. Być może jest to szaleństwo, które dla niektórych 

staje się wyrokiem historii i tak jak choroba psychiczna dotyka człowieka wbrew jego woli, 

tak być może choroba, jaką jest władza działa podobnie. Znane są od dawna w socjologii i 

psychologii społecznej mechanizmy konformizmu i wpływu presji grupowej na jednostki. 

Być może dyskusja nad wolnością wyboru w niektórych przypadkach miałaby dużo bardziej 

teoretyczny i kontrfaktyczny charakter niż w praktyce ma to miejsce. Wiadomo, że 

zachowanie człowieka zdeterminowane jest dwoma czynnikami – genami i środowiskiem. 

Jeżeli występuje silna presja środowiska, a człowiek posiada, jak w przypadku Asada po ojcu, 

predyspozycje do stania się przywódcą, to wolność wyboru w takim przypadku może być 

tylko nic nie znaczącym frazesem. W sytuacji silnych uwarunkowań środowiskowych i tego, 

jak wiele oczu może być zwróconych na tego jednego człowieka, jak wiele oczekiwań i 

nadziei wzbudza, megalomania może być wyrokiem niezależnym od woli podmiotu. 
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Warto również jeszcze na chwilę powrócić do kwestii roli informacji. Wydawałoby 

się, że największą przewagą dyktatora jest posiadanie wojska i zaufanych dowódców. 

Oczywiście siła militarna to bardzo ważny argument, ale współcześnie żadne obce mocarstwo 

nie dokonałoby ataku na dyktaturę bez zgromadzenia odpowiednich informacji, zatem 

wszelkie inne kwestie militarne takie jak liczba żołnierzy, ich przeszkolenie, uzbrojenie, 

dowodzenie, struktury, plany itd. odgrywają drugorzędną rolę w rozstrzyganiu konfliktów z 

państwem, na którego czele stoi tak zręczny dyktator jak Muammar al-Kaddafi. Informacja w 

procesie autonomizowania się dyktatury Kaddafiego odgrywała ogromną rolę. Szczególnie 

wszelkie informacje dotyczące wizerunku tego przywódcy, a więc różne wydarzenia i cały 

teatr z tym związany, który wspólnie z przedstawicielami mediów miał możliwość kreować 

ten przywódca. Ustrój, jaki stworzył i pozycja, jaką zajmował dawała mu ogromne pole 

manewru do tego, by w dowolny sposób kreować swój wizerunek. W świecie zachodnim o 

wyborze przywódców decydują obywatele, a z tym, jak zagłosują, tam, gdzie, przynajmniej 

pozornie można mówić o wolności słowa i nie ma powodów do obłudy, koreluje to, co można 

nazwać opinią publiczną. Opinia publiczna natomiast kształtuje się w oparciu o napływające 

informacje z mediów, które docierają do stacji telewizyjnych i radiowych od agencji 

prasowych i cywilnych agencji informacyjnych, a czasem niekiedy od dobrze 

poinformowanych osób w państwie. Proces kształtowania opinii publicznej podlega wielu 

wpływom i zniekształceniom i niemałą rolę odgrywają po drodze różne grupy interesu, które 

mają wpływ na selekcję i prezentację informacji. Chociaż Muammar Kaddafi był przywódcą 

okrutnym i bezwzględnym, to jego wizerunek wytworzony w mediach zachodnich był nad 

wyraz ciepły. Taki PR dyktatora przekładał się na opinię publiczną, która z kolei miała wpływ 

na wybór przywódców, którzy swoje decyzje muszą podejmować licząc się z tym głosem. 

Warto zastanowić się kto na takiej sytuacji poza samym bohaterem – dyktatorem, mógł 

skorzystać? Odpowiedź na to pytanie mogłaby być bardzo skomplikowana. A ograniczone 

źródła wiarygodnych informacji skłaniają do formułowania raczej powściągliwych sądów w 

tym zakresie. Również sam wizerunek dyktatora jest różnie ukazywany w zależności od tego, 

do jakich materiałów się dociera. Na pewno trudno odmówić Kaddafiemu największego 

chyba wpływu na to, jaki był jego wizerunek. W końcu to o jego osobę chodziło i trudno się 

dziwić, że zadał sobie on wiele trudu, by przekonać świat zachodni do uwierzenia w wizję, 

którą chciał jemu sprzedać. Jest to swojego rodzaju triumf ludzkiej kreatywności, gdzie 

decydowanie o tak wielu kluczowych, codziennych sprawach 6 milionów ludzi miało tak 

widowiskowy i niejednoznaczny zarazem charakter. Liczba ta jest tak abstrakcyjna, że trudno 

się dziwić temu odrealnieniu, w jakim podejmowane były w Libii decyzje przez jednego 
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charyzmatycznego przywódcę, który w dodatku znajdował przyjemność w wygłaszaniu 

długich mów do narodu
2
. Jeżeli można mówić, że partie populistyczne są złe, to co można 

dopiero powiedzieć na sytuację, gdy jedna jednostka uwiedzie tak wielu obywateli. Żadna 

wizja stworzona w jednym ludzkim umyśle, choćby obdarzonym wybitną wyobraźnią i 

talentem do snucia opowieści nie jest w stanie dorównać oddolnym demokratycznym 

procesom podziału zasobów, rozwiązywania konfliktów i wypracowywania reguł współpracy. 

Kaddafi to prawdziwy artysta wśród dyktatorów. Świadczyły o tym nie tylko mowy i 

opowieści, legenda, jaką sobie stworzył, rytuały i teatr, który niestrudzenie od świtu do nocy 

tworzył, teatralne gesty, niezwykłe przymioty i atrybuty. Kiedy była taka potrzeba był wielki i 

wspaniałomyślny, innym razem do przesady skromny. Każde jednak zachowanie zdawało się 

mieć jakieś dosłowne i ukryte znaczenia jak w baśni.  

Świat zachodu lubi zwięzłe i barwne historie o bohaterach i poszukuje w obcych 

kręgach kulturowych odpowiednich inspiracji
3
. Cywilizacja zachodnia znajduje się w stanie 

ciągłych przemian i potrzebne są stale nowe idee i nowi bohaterowie, którymi się też bardzo 

szybko nudzi. Kimś takim chyba na jakiś czas mógł stać się Muammar Kaddafi. Nie ma tu 

jednak miejsca na długie opowieści z niekończącym się morałem jak w „Baśniach tysiąca i 

jednej nocy”, które w oryginale składają się na zbiór w liczbie 9 tomów. Muammar był 

potomkiem północnoafrykańskich Beduinów z wybrzeża, których krótkie opowieści miał 

jeden z nich rozwinąć aż do tak spektakularnej formy. W niektórych źródłach podaje się 

nawet, że jego ród bezpośrednio wywodził się od samego proroka Mahometa, co świadczy o 

niezwykłym talencie jego hagiografów. Biolog Richard Dawkins w książce „Rzeka genów” 

dowodzi prawidłowości, które mają niemal matematyczną ścisłość, że „jeśli cofnąć się 

dostatecznie daleko w czasie , każdy napotkany osobnik jest albo przodkiem nas wszystkich 

albo niczyim”
4
. Można też powiedzieć, że Muammar Kaddafi to przywódca, na jakiego 

zasługiwali ludzie z tamtego kręgu kulturowego. Zbiorem mądrości, które ukazują 

                                                           
2
 Nasuwa się tutaj cytat „zarówno Głupiec, jak i szaleniec mobilizują język do takiego stopnia, w którym sens i 

nonsens – prawda i nieprawda – stają się nie do odróżnienia od siebie” Padel, R. (1995). Whom Gods Destroy: 

Elements of Greek and Tragic Madness, Princeton: Princeton University Press, s. 95. Cytat za: Sieradzan, J. 

(2005). Szaleństwo w religiach świata. Kraków: Wydawnictwo Wanda, s. 120. 
3
 Kulturoznawca Joseph Campbell w kilku książkach tj. „Potęga mitu” i „Bohater o tysiącu twarzy” pokazuje 

proces konstruowania narracji (opowieści), której celem jest stworzenie pewnej legendy lub mitu. W kulturze 

jest wiele legend i mitów i innych narracji i schematów, do których wystarczy się odwołać. A już w tak bogatej 

kulturze jak kultura arabska to podstawowy element konstruujący tożsamość takiego przyszłego bohatera. W 

demokracji zwykle koncentrują na tym wysiłki całe partie polityczne. W przypadku Libii udało się to jednemu 

twórczemu bohaterowi – Muammarowi Kaddafiemu. 
4
 Można zatem przypuszczać, że każdy żyjący współcześnie człowiek jest potomkiem jeśli nie Mahometa, to 

przynajmniej Czyngis-Chana. Dawkins, R. (2007). Rzeka genów. Warszawa: CIS, s. 63. 
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specyficzną mentalność osób z danego kręgu kulturowego są często baśnie. W zbiorze baśni 

autorstwa Inea Bushnaq’a pt. „Baśnie arabskie” opowiadania pogrupowane są w następujące 

kategorie: „historie z domów z włosia. Opowieści Beduinów”, „dżinny, ghule, ifryty. 

Opowieści o magii i rzeczach nadprzyrodzonych”, „magiczne małżeństwa i mezalianse. 

Dalsze opowieści o rzeczach nadprzyrodzonych”, „stworzenia na ziemi i ptaki latające na 

skrzydłach. Opowieści o zwierzętach”, „słynni głupcy i łotrzykowie. Opowieści o Djuże i 

jemu podobnych”, „przebiegłe kobiety i sprytni mężczyźni. Opowieści o mądrości i 

przemyślności”
5
. Widać zatem, że fascynacja sferą magii, samotnictwem, wzorowanie się na 

zwierzętach, podziw dla ludzkiego sprytu i przebiegłości nie są ludziom z arabskiego kręgu 

kulturowego obce. Trudno byłoby się zatem dziwić w świetle takiego rozumienia 

kulturowego ideału osobowości, który zawarty jest baśniach arabskich, żeby mniej barwna 

postać mogła uzyskać w tej kulturze wyższy status niż sam Muammar Kaddafi, który być 

może spełnił swoją misję najlepiej, jak się w tym kontekście kulturowym dało, co natomiast 

nie jest zgodne wartościami znanymi w świecie zachodnim tj. wolność, odpowiedzialność, 

humanitaryzm i niechęć do okrucieństwa i co może dlatego tak bardzo nas szokuje. Jednak 

spojrzenie przez pryzmat wartości z tamtej kultury lepiej pozwala wytłumaczyć niebywały 

sukces tego dyktatora, który również wstrzelił się świetnie w narracyjne tęsknoty znudzonego 

świata zachodniego. W dodatku Muammar Kaddafi rozumiał doskonale pewną subtelną, ale 

bardzo doniosłą różnicę pomiędzy tymi, których zwykło nazywać się wielkimi, a pozostałymi 

przedstawicielami gatunku ludzkiego, którą Fiodor Dostojewski w „Braciach Karamazow” 

ujął w następujący sposób: „Są trzy siły jedynie na ziemi mogące na wieki pokonać i ujarzmić 

sumienie wszystkich tych słabych buntowników, ujarzmić, dla ich szczęścia. Te siły to cud, 

tajemnica i autorytet”
6
. Analizując sylwetkę Muammara Kaddafiego trudno odmówić mu 

biegłości w tym warsztacie. Całe misterium i teatr związany z jego urzędowaniem dawał 

skojarzenia z cudem, natomiast aura tajemnicy i autorytet wynikający z tak ogromnej 

samodzielności, niepodzielności rządzenia nadawały jakiejś nadludzkiej wielkości temu 

przywódcy. Nie bez powodu jednak nasuwają się skojarzenia z kategorią szaleństwa. 

Kontekst niemal religijny każe sięgnąć po książkę Jacka Sieradzana „Szaleństwo w religiach 

świata”, w której autor z niezwykłą erudycją kreśli granicę pomiędzy normą i patologią w tak 

ważnej dla społeczeństwa i kultury sferze jaką jest religia. Religia natomiast zajmuje się 

najwyższymi formami bytu i zarazem władzy. Dyktatorzy niekiedy w swoich ambicjach 

przypominają nie bez powodu jednostki nadprzyrodzone, może dlatego, że ich ambicje i 

                                                           
5
 Bushnaq, I. (2012). Baśnie arabskie. Warszawa: National Geographic. 

6
 Dostojewski, F. (2006). Bracia Karamazow. Kraków: Zielona Sowa, s. 165. 
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dążenia są trochę nie z tego świata. Na przykład za E. Kirkiem przytoczony jest ciekawy cytat 

„Człowiek normalny to zło. Jedynie najbardziej anormalna jednostka jest boska. Religia to 

odwrócenie wszystkiego, co naturalne”
7
. Inna definicja rzuca w ciekawy sposób światło na to, 

kim jest głupiec, a kim szaleniec: „głupcem jest dla nas ten, kto nie zmierza do takiego 

samego jak my celu, szaleniec robi to, co i my byśmy zrobili, gdyby nie zakazywał nam tego 

rozum”
8
. Zatem wielki człowiek musi być trochę szalony, żeby w ogóle po władzę sięgnąć, 

bo władza jest czymś więcej w takiej skali, której żaden człowiek nie jest w stanie do końca 

zrozumieć, bo za dużo jest konsekwencji i trzeba być trochę szalonym, by mając tego 

świadomość, mimo wszystko tej władzy niestrudzenie pragnąć. Inne skojarzenia, które 

nasuwają się z osobą Muammara Kaddafiego to skojarzenia z szamanizmem i mistyką. 

Ekscentrycznych zachowań tego przywódcy nie sposób również nie skojarzyć z atmosferą 

karnawału, co dobrze ukazuje następujący cytat: „karnawał wytwarza konkretno-zmysłowe 

konwencje przeżyć, na pół realnych, a na pół odgrywanych, co ustala nowy modus stosunków 

między człowiekiem a człowiekiem, przeciwstawny wszechwładnym, społeczno-

hierarchicznym stosunkom w świecie pozakarnawałowym. Zachowanie, gest i słowo 

człowieka uwalniają się spod presji wszelkich sytuacji hierarchicznych (stan, ranga, wiek, 

majątek), całkowicie określających zazwyczaj jego miejsce w świecie pozakarnawałowym, 

toteż stają się one ekscentryczne i z punktu widzenia logiki pozakarnawałowej – niestosowne. 

Karnawał cechuje burzenie granicy, jaka istnieje między sceną a widownią w widowisku 

teatralnym: Karnawału się nie ogląda – w nim się żyje. Istotą karnawału jest wolność i 

spontaniczność, realizowane przez kreację «świata na opak», a konieczne do odrodzenia się 

stosunków społecznych w czasie pokarnawałowym”
9
. Być może rewolucja Kaddafiego miała 

charakter karnawału, a gdy poczuł on już smak władzy i ukonstytuował swoją pozycję, to 

został już tylko jego własny teatr. Również powaga dyktatora niekiedy graniczyła z 

szaleństwem. Nie bez powodu u psychologów nadmierna powaga wzbudza niepokój. Ośo 

Radżniś był autorem powiedzenia „tylko chory umysł jest poważny”
10

. Jacek Sieradzan 

przytacza za Bachtinem ciekawy cytat dotyczący tego, z czym w wielu kulturach kojarzono 

powagę i śmiech oraz to, co one zwiastowały: „nieufność wobec tonu poważnego i wiara w 

                                                           
7
 Kirk, K. E. (1931). The Vision of God: The Christian Doctrine of the summum bonum. Londyn: Green & Co., s. 

214. Cytat za: Sieradzan, J. (2005). Szaleństwo w religiach świata. Kraków: Wydawnictwo Wanda, s. 41. 
8
 Kurczewski, J. (1996). Czy są grupy głupców i szaleńców we współczesnej kulturze polskiej? s. 131 [w:] T. 

Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki (1996). Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich. Warszawa: 

Uniwersytet Warszawski, s. 129-134. Cytat za: Sieradzan, J. (2005). Szaleństwo w religiach świata. Kraków: 

Wydawnictwo Wanda, s. 98. 
9
 Sieradzan, J. (2005). Szaleństwo w religiach świata. Kraków: Wydawnictwo Wanda, s. 120-121. 

10
 Osho, R. (2002). Tajemnica życia: Wstęp do nauk, Poznań:  Rebis, s. 246. Cytat za: Sieradzan, J. (2005). 

Szaleństwo w religiach świata. Kraków: Wydawnictwo Wanda, s. 105. 
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prawdę śmiechu miały charakter żywiołowy. Rozumiano, iż za śmiechem nie kryje się nigdy 

przemoc, że śmiech nigdy nie wznosi stosów, że oszustwo i obłuda nigdy się nie śmieją, lecz 

nakładają maskę powagi, że śmiech nie tworzy dogmatów, nie może być autorytarny, że 

oznacza nie strach, lecz świadomość siły, że jest związany z aktem płciowym, z rodzeniem, 

odnowieniem, płodnością, obfitością, jedzeniem i piciem, z ziemską nieśmiertelnością ludu, 

że wreszcie śmiech wiąże się z przyszłością, z tym, co nowe, co nadchodzi, co toruje temu 

drogę. Dlatego żywiołowo nie dowierzano powadze i wierzono świątecznemu śmiechowi”
11

. 

Muammar Kaddafi symbolizuje również taką cechę, którą można byłoby zaliczyć do 

muzułmańskiego ideału osobowości, jaką jest samodzielność. Już w XII i XIII wieku znana 

była legendarna postać Mułły Hodży Nasrudina, który był tricksterem
12

, modelowym 

głupcem muzułmańskim, który sam uosabiał takie cechy, ale również je skutecznie 

wyśmiewał i obrażał. Znana jest opowieść, w której Nasrudin obnaża ludzką głupotę w 

postaci typowego np. współcześnie dla ludzi zachodu poszukiwania autorytetu na zewnątrz 

zamiast w sobie: 

„Nasrudin spytał wieśniaków, którzy zaprosili go na wykład: 

- O ludzie, czy wiecie, co zamierzam wam powiedzieć?” 

- Nie wiemy – odpowiedzieli wieśniacy. 

- W takim razie nie będę mówił do takich matołów. 

Jednak po tygodniu, ponownie zaproszony, przybył do wsi i powtórzył pytanie. Tym 

razem wszyscy odpowiedzieli, że wiedzą, co zamierza im powiedzieć. 

- W takim razie – odparł mułła – nie ma potrzeby, abym wam cokolwiek mówił. – I 

poszedł sobie. 

Zmuszeni do myślenia wieśniacy zaczęli się zastanawiać, jak skłonić mułłę do 

powrotu i udzielenia im nauk. Gdy tak się stało, na postawione po raz trzeci to samo pytanie 

usłyszał odpowiedź: 

- Jedni z nas wiedzą, co chcesz nam powiedzieć, a inni nie wiedzą. 

- W porządku – rzekł mułła – w takim razie niech ci, którzy wiedzą pouczą tych, 

którzy nie wiedzą i opuścił wieś
13

” 

                                                           
11

 Bachtin, M. (1975). Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Kraków: 

Wydawnictwo Literackie, s. 175. Cytat za: Sieradzan, J. (2005). Szaleństwo w religiach świata. Kraków: 

Wydawnictwo Wanda, s. 119. 
12

 Najogólniej mówiąc trickster to pojęcie z pogranicza kulturoznawstwa i psychologii. Postać niejednoznaczna, 

swoiście łącząca role boga, szamana i szaleńca. 
13

 Shah, I. (1989). The Sufis. Londyn: Octagon Press, s. 80-81. Cytat za: Sieradzan, J. (2005). Szaleństwo w 

religiach świata. Kraków: Wydawnictwo Wanda, s. 123-124. 
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Postać Muammara Kaddafiego jest tak barwna, że trudno byłoby oddać całe bogactwo 

intelektualnego, politycznego i artystycznego warsztatu tego przywódcy. Tutaj sfera teatru, a 

wraz z nią odpowiedniej mowy, gestu, dekoracji, miejsca, przygotowania, sceny, widowni i 

widowiska przenikała się ze sferą niemal religijną i magiczną. Nie brak było dyktatorowi 

wielkich umiejętności aktorskich i histerycznej sugestywności i teatralności. Trudno odmówić 

też było jemu dobrego kulturowego zaplecza w postaci wnikliwej znajomości kulturowego 

ideału osobowości i mitologii muzułmańskiej. Przywódca wiedział również jak oczarować i 

chwycić za serce świat zachodni, gdzie różne widowiska były świetnie skrojone na miarę 

różnych celów, wydarzeń, przedsięwzięć, wizyt gości oraz własnych wyjazdów 

zagranicznych. Również kontekst rodzinny każe przywołać arabskie opowieści o Beduinie, 

który miał siedmiu synów itd. Słowem, wszystko było wokół tej postaci na kształt 

egzotycznej baśni. 

Omawiając emancypację Muammara Kaddafiego trudno pominąć rolę mediów 

zachodnich w tym procesie. Na schemacie 1 przedstawiony został mechanizm tworzenia 

wizerunku dyktatora przy pomocy mediów zachodnich. 

Najbardziej biernym elementem tych relacji jest społeczeństwo zachodnie, które 

zarazem jest źródłem tzw. opinii publicznej i wybiera swoje władze. Łatwo zatem 

manipulować przekonaniami tej grupy, mimo że jest ona tak liczna. Ma ona pewną inercję 

nastrojów, przekonań, zaufania wobec różnych instytucji organizujących życie i 

dostarczających informacji, co ułatwia dużym ośrodkom kontrolującym napływ informacji z 

innych krajów na manipulowanie tym, jak to społeczeństwo będzie oceniać przywódców z 

innego kręgu kulturowego. 
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Schemat 1. Mechanizmy kreowania wizerunku Muammara Kaddafiego w mediach 

zachodnich. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najciekawszym zjawiskiem związanym z wizerunkiem Muammara Kaddafiego przed 

rewolucją z 2011 r., z okresu tej rewolucji i z okresu po upadku reżimu jest wielka jakościowa 

zmiana tego, jak media zachodnie prezentowały tą postać i jaki był jej odbiór przez 

społeczeństwo zachodnie. Przed ostatnią rewolucją był to człowiek-celebryta – podziwiany za 

swoje talenty przywódcze i medialne. Chociaż w kręgach poważnych ludzi nie był uznawany 

za osobę jednoznaczną, to opinia publiczna świata zachodniego znajdowała przyjemność w 

informacje, wrażenia z 

kontaktu, wizerunek 
Dyktator MEDIA 

ZACHODNIE 
oczekiwania 

Bardziej obiektywnie (fakty): 

- dyktator, 

- zbrodniarz, 

- ekscentryk, 

 

Inne ośrodki władzy 
(ludzie ze świata biznesu, polityki,  

służb specjalnych, nauki, urzędnicy,  

doradcy, specjaliści i tzw. „szare eminencje”) 

Społeczeństwo 

zachodnie 

Mechanizmy: 

- utarte przekonania, wyobrażenia, 

- oceny, opinie, sądy i postawy, 

- stereotypy, skrypty, schematy myślowe, 

- nastawienia i uprzedzenia, 

- mała szerokość pola fenomenologicznego,  

- niski poziom wiedzy i samoświadomości, 

- zjawiska grupowe i społeczne (konformizm, 

presja grupowa, naśladownictwo, moda,  

poczucie humoru, śmiech, 

zbiorowe wentylowanie emocji 

i rozładowywanie napięcia,  

poczucie bezpieczeństwa) 

- emocje (frustracja) 

- asymetria informacji, dystans kulturowy 

i geograficzny 

 

Wizerunek: 

- bohater, 

- celebryta, 

- „cool”, „fajny gość”, „jak Che Guevara”, 

- ciekawa osobowość 
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koncentrowaniu się na pozytywnych aspektach wizerunku przywódcy. Wszystko zmieniło się, 

gdy zaczęły napływać doniesienia o krwawym tłumieniu rewolucji przez Kaddafiego. Nagle 

nastroje zaczęły się zmieniać. Wizerunek przywódcy stał się niestabilny aż w końcu legł w 

gruzach. Nagle okazało się, że Muammar Kaddafi był niezrównoważonym psychicznie 

megalomanem, mitomanem i konfabulantem, który kompulsywnie kłamał i zmieniał swoje 

decyzje i wersje wydarzeń, okrutnym dyktatorem, z którym cywilizowany świat powinien się 

rozliczyć. Po interwencji NATO i zamieszkach które ona wtórnie wywołała w Libii dla opinii 

publicznej najważniejsze już było tylko jak wyglądała śmierć dyktatora i czy są zdjęcia jego 

ciała, gdyż cały sprawiedliwy świat nie pragnął niczego innego, jak widoku ciała dyktatora po 

śmierci. W psychologii społecznej znane jest zjawisko polaryzacji postaw grupowych, która 

skutkuje bardziej skrajnymi postawami grupy w porównaniu z postawami jednostkowymi
14

. 

W tym wypadku niezwykła złożoność relacji wizerunku, faktów, prezentacji przez media i 

opinii społeczeństwa zachodniego zaczęła ulegać dynamicznym i niestabilnym przemianom, 

by na koniec zatriumfowała żądza sprawiedliwości. Być może zadecydowały o tym niezbite 

dowody okrucieństwa, a może wielka światowa polityka i gra interesów. Na pewno nie można 

wodzić za nos całych mas, nie można też igrać z wielkimi interesami. Być może Muammar 

Kaddafi padł ofiarą własnych kłamstw i piramidy wizerunkowej, której nie dało się już 

umacniać, bo była zbyt sztucznym tworem, by wytrzymała próbę czasu, może padł też ofiarą 

własnej pychy i odrealnienia, których nie mogą chronić w nieskończoność kłamstwa. Ludzie 

godzą się na powszechność kłamstwa w życiu społecznym, natomiast nie znoszą pychy i tego, 

gdy kłamca jest zuchwały i nie widzi nawet potrzeby maskowania tego faktu. Być może nie 

możliwa była do utrzymania rozbieżność pomiędzy faktami a jedną wielką maską, jaką 

przybrał Muammar Kaddafi
15

. Ciekawe, że skończyło się to bardziej zbiorową psychozą i 

potrzebą linczu, a nie wstydem i psychozą głównego bohatera. Jest to dowód albo na jego 

nieskończoną pychę i odporność psychiczną albo odrealnienie i to, że chorował psychicznie 

już od lat. Fakt, że nastąpiło trudne do zrozumienia rozdarcie po stronie obserwatorów 

zdumiałoby pewnie samego Antoniego Kępińskiego, który żadnej chorobie nie poświęcił tak 

wnikliwych rozważań filozoficznych jak schizofrenii, a która zwykle jest dramatem 

jednostek, a nie mas. Zadziwiające jest w tym kontekście to, że jeszcze pod koniec 

października 2011 roku nawet świat afrykański, znający lepiej materię przywództwa w tej 

części świata, bronił libijskiego przywódcy. Chiagozie Nwonwu w artykule „Remembering 

                                                           
14

 Por. Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: GWP, s. 

179-198. 
15

 Problem maski, kłamstwa i teatru życia bardzo wnikliwie ukazał Antoni Kępiński w książce „Schizofrenia”. 

Por. Kępiński, A. (2009). Schizofrenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 164-173. 
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Gadddafi the hero”
16

 z 27 października 2011 zamieszczonym w Daily Times Nigeria 

poświęcił wiele uwagi wychwalaniu Muammara Kaddafiego i przypomniał również 

entuzjazm, z jakim postać ta była podziwiana na Zachodzie w latach 70., kiedy to nawet w 

czasopiśmie dla gospodyń domowych „Readers Digest” opublikowany został piękny artykuł 

poświęcony postaci libijskiego dyktatora. 

 

                                                           
16

 Nwonwu, Ch. (27 października 2011). Remembering Gaddafi the hero 

(http://dailytimes.com.ng/blog/remembering-gaddafi-hero). Daily Times of Nigeria. Zaczerpnięte dn. 

02.01.2013. 


