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Wstęp

Zatem teraz jest legendą, gdy wolałby być człowiekiem1.

Władca, który nie króluje w sercu swych ludów, jest niczym2.

Myśląc o masowej komunikacji i umieraniu3, najczęściej przywo-
łujemy „wizerunek śmierci”, czyli kształt, jaki śmierci nadają ludzie 
sztuki i religii: wyobrażenia zgonu łącznie z jego personifikacjami i/lub 
obietnicami nawiązywania kontaktu z tymi, którzy odeszli. Zasadniczo 
nie rozpatrujemy śmierci w kategoriach narzędzia kształtowania wizerun-
ku. A w tej roli śmierć występuje często – i równie często oddziałuje 
tym sposobem na całe pokolenia ludzi. Można wręcz zaryzykować tezę, 
iż w niektórych przypadkach śmierć to jedyny sposób na zmianę odbio-
ru społecznego danego polityka: wówczas umieranie ma funkcję na 
poły sakralizującą. Przykłady można mnożyć4, lecz dotąd pozostawały 

1 Słowa Jacqueline Kennedy, wdowy po Johnie Fitzgeraldzie Kennedym (The 
New International Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language, Bellavista, 
Köln 2004, s. 1855), wypowiedziane w 1964 roku, czyli już po zamachu w Dallas. 

2 Napoleon Bonaparte (jego ostatnie słowa przed śmiercią miały zaś brzmieć: 
„Na czele armii…”; zob. F. Herre, Napoleon. Eine Biographie, Focus Edition, Hugendubel- 
-Diederichs, Kreuzlingen–München 2006, s. 302).

3 To stwierdzenie wysoce umowne, gdyż związki śmierci i wizerunku są w lite-
raturze starannie pomijane. Zadziwiające, iż działalność o  charakterze PR bywa – 
mimo swego „długofalowego” charakteru – rozpatrywana jako praktyka „tu i teraz”, 
bez odwoływania się do aspektów związanych z pamiętną frazą Horacego: „Nie wszy-
stek umrę…”. A wydaje się, że właśnie w tym, co pozostaje po działalności instytucji 
lub osoby, wypada widzieć rzeczywisty sens public relations. 

4 W najnowszej historii Polski najgłośniejszym przykładem takiej zadziwiającej 
metamorfozy była błyskawiczna (trwająca zaledwie kilka dni po tragicznej śmierci 
w  Smoleńsku) przemiana medialnego wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
który z  politycznego przegranego, nienawidzącego świata politycznego słabeusza 
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one poza analizą nie tylko specjalistów w dziedzinie public relations, 
ale także – a może przede wszystkim – historyków, psychologów, poli-
tologów, socjologów i przedstawicieli wielu innych nauk. Napotykamy 
zatem kolejne bezwiednie bądź świadomie ignorowane, a na pewno in-
telektualnie zaniedbane, zagadnienie interdyscyplinarne. Trywialnym 
wydaje się stwierdzenie, że śmierć jest swoistym tabu, dziwi jednak, że 
pozostaje nim również w przypadku tak technicznej przecież sprawy 
jak odbiór społeczny osób publicznych. Zjawisko władzy podlega prze-
cież stałym zmianom, a  śmierć rządzących stanowi ich nieodłączny 
składnik. I mimo że nie mówi się o tym często i głośno, oddziaływanie 
śmierci na wizerunek wydaje się – paradoksalnie – znacznie silniejsze 
dziś,  w  zdominowanym przez nowoczesną komunikację XXI wieku, 
niż w przeszłości.

Zjawisko śmierci politycznych przywódców nie doczekało się do 
tej pory kompleksowego opracowania akcentującego w wymienionym 
procesie rolę mediów, przemysłu rozrywkowego, public relations i mar-
ketingu politycznego. Próby takie były podejmowane niejako okrężną 
intelektualnie drogą, zwykle ze wskazaniem na żywotną potrzebę kon-
trolowania informacji, którą to potrzebę w niemal  każdym systemie po-
litycznym okazują jego funkcjonariusze5. Stąd wniosek, że owe związki 
między władzą a  informacją pojawiają się również – a  może przede 
wszystkim – w  momentach kryzysowych, szczególnie w  chwilach 
śmierci przywódców. Systemowi politycznemu potrzeba zatem władzy 
komunikowania śmiercią – choć o tym rodzaju władzy mówi się niezwykle 
rzadko. Tymczasem urabianie umysłów obywateli dokonuje się nie tyl-
ko w trakcie sprawowania władzy przez żyjących liderów, ale także trwa 

przekształcił się w dobrodusznego, a zarazem zdolnego męża stanu. Ten propagando-
wy wątek prawicowe media starały się rozciągnąć na całe społeczeństwo, które – pod 
wpływem wstrząsu wywołanego katastrofą – miało niejako politycznie przebudzić się, 
niczym Mickiewiczowska „lawa” (zob. Lawa. Polska po 10.04.2010, reż. G.  Kuter-
mankiewicz, Solidarni 2010, 2010), co – bez zrozumienia natury omawianych w tej 
pracy hot issue publics (publiczności chwilowo koncentrujących się na wydarzeniach 
uznanych przez media za ważne) – okazało się bezskutecznie. Ten klimat, nieumiejęt-
nie podtrzymywany przez środowiska zainteresowane tak rozumianą legendą (agre-
sywna, coraz bardziej nużąca media postawa uczestników tzw. miesięcznicowych po-
chodów przed Pałacem Prezydenckim, specyficzne i  niekorzystne wizerunkowo 
zachowanie córki i zięcia państwa Kaczyńskich), szybko stał się krótkotrwałą, propa-
gandową wizją (zob. rozdział 4). 

5 Por. np. M. Castells, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, 
Wydaw nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 
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po ich śmierci. Wzajemne zależności łączące politykę i media właśnie 
w momentach śmierci osób stojących na czele państw i narodów zdają 
się mieć zasadnicze znaczenie dla kształtowania relacji na linii władza–
obywatel, a  tym samym – dla funkcjonowania i  trwania systemu 
 polityczno-społecznego. Zastanawiające, iż przywódca funkcjonujący 
 zarówno w sferze Eros (Freudowski popęd życia), jak i Tanatos (popęd 
śmierci) wymyka się analizom tej drugiej sfery – zwłaszcza w odniesie-
niu do śmierci własnej. Dominujący w dotychczasowych opracowaniach 
opis specyfiki relacjonowania śmierci i pogrzebów przywódców nie wy-
czerpuje tematu; znacznie większego znaczenia niż przedstawienie ofi-
cjalnej, masowej żałoby nabiera przecież fakt ewentualnego zdobycia 
przez przywódcę statusu osoby niejako nieśmiertelnej w sensie medial-
nym: ikony, która stanowi nie tylko jeden z symboli reprezentowanego 
przez nią systemu (np. Włodzimierz Iljicz Lenin, John Fitzgerald 
Kennedy), ale również staje się uniwersalną kalką dla współczesnej 
popkultury (Adolf Hitler, Ernesto „Che” Guevara). Tworzenie sztucz-
nych legend i propagandowych mitów przez następców zmarłych lide-
rów wciąż jednak nie wyjaśnia istoty pośmiertnych wizerunkowych 
 karier relatywnie niewielkiej liczby przywódców. Kompleksowego wy-
jaśnienia domaga się fenomen wieloletniej i, pozornie nieuzasadnionej, 
medialnej (nie tylko w sensie ściśle politycznym) sławy niektórych lide-
rów, jednocześnie należy przybliżyć powody publicznego zapomnienia, 
jakim okryła się większość z nich. Niniejsza praca, jako jedno z nielicz-
nych studiów poświęconych opisywanemu problemowi, stara się wy-
pełnić tę poznawczą lukę.

Problem badawczy i cel pracy

Czynnikiem, który pochodzi z dawnych lat „niemedialnych” (lub 
raczej „niezmediatyzowanych”6), ale oddziałuje wciąż na rzeczywistość 

6 Termin „mediatyzacja” oznaczał pierwotnie specyficzne relacje w  średnio-
wiecznym systemie władzy i własności: „w stosunkach feudalnych: forma pośredniej 
zależności państwa od monarchy, oznaczająca rządy króla jedynie przez jego lenni-
ków” (Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012). 
Dlatego obecne odnoszenie go do poziomu nasycenia mediami współczesnej komuni-
kacji (por. B.J. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Mielnik, 
Astrum, Wrocław 2001) może wśród purystów językowych powodować pewne niepo-
rozumienia. Mimo nazwy wskazującej na pośredniczenie w procesie przekazywania 

Problem badawczy i cel pracy
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XXI wieku, jest istnienie tabu – swoistej omerty – w odniesieniu do 
spraw związanych ze śmiercią (celowo zwaną w zamaskowany, eufemi-
styczny sposób odchodzeniem7). Nasuwa się pytanie, dlaczego dziś nie 
wypada o  niej mówić? W  zasadzie istnieje w  tej kwestii zauważalne 
od  bardzo dawna przyzwolenie społeczne, ale sam temat wydaje się 
wciąż bardzo kontrowersyjny8. Słabnąca w  ciągu ostatnich stu kilku-
dziesięciu lat oficjalna religijna indoktrynacja podtrzymuje wciąż stano-
wisko, które ma luźny przecież związek z  absolutem, mianowicie że 
śmierć jest nieprzyjemna, czeka wszystkich, lepiej o niej nie myśleć, nie 
mówić, a jeśli mówić – to tylko w zawoalowany i zdystansowany spo-
sób. Tymczasem – z punktu widzenia zarówno politycznego wizerunku, 
jak i  zwartości, integralności społeczeństw9 – takie myślenie nie ma 
sensu. Wskutek jego utrwalenia otrzymujemy bowiem wciąż powtarza-
jący się, kłopotliwy politycznie i społecznie przypadek: oto „nieśmier-

informacji, media same kształtują jej obraz zgodnie z McLuhanowską dewizą: „The 
medium is the massage” (M. McLuhan, Understanding Media. The Extensions of Man, 
McGraw-Hill, New York 1964, s. 7; wyd. pol. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia 
człowieka, tłum. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004), 
balansując równocześnie między umownymi pozycjami tzw. czwartej władzy (the fo-
urth power) a „czwartej gałęzi” rządu (the fourth branch of the government), dowol-
nie – jako selekcjoner-gatekeeper – traktującej pozyskane źródła i nader wybiórczo 
selekcjonującej otrzymany od nich materiał informacyjny (por. np. M.A. Lee, 
N. Solomon, Unreliable Sources. A Guide to Detecting Bias in the Media, Lyle Stuart, New 
York 1990). 

7 Ze względu na pewną sztuczność owego terminu będzie on w niniejszej pracy 
zapisywany kursywą (odnoszący się pośrednio do tabu umierania wyraz „odchodze-
nie” mylnie sugeruje niejako wolny wybór jednostki będącej przedmiotem śmierci, 
ignorując tym samym odmienny w  poszczególnych przypadkach kontekst śmierci 
i oczywistą przy tym konstatację, iż większość ludzi nie chce jednak odchodzić).

8 W pozornie nowoczesnej i wolnej światopoglądowo Europie eutanazja i po-
dobne tematy wciąż budzą wielkie emocje (przykładem może być tocząca się w lutym 
2014 roku dyskusja dotyczącą obniżenia wieku legalnej eutanazji w Belgii).

9 Wbrew powszechnemu mniemaniu public relations nie zajmuje się wyłącznie 
pracą nad relacjami samej organizacji z  jej publicznościami, ale również – a  może 
przede wszystkim – stawia na długofalową integrację tych zróżnicowanych i często 
skonfliktowanych ze sobą (i z rzeczoną organizacją) publiczności-lobbies (grup naci-
sku). Jako część całościowej strategii PR taka polityka uzyskała miano CSR (Corporate 
Social Resposibility), czyli „społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Za 
„przedsiębiorstwa” uznajemy tu oczywiście również władze/rządy/reżimy, których 
celem powinno być nie tylko zdobycie i utrzymanie władzy „tu i teraz”, ale także osią-
gnięcie tego samego (przez planową integrację społeczeństwa) po śmierci najważniej-
szych dla życia politycznego postaci. 

WSTęP
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telny” (bo nie poruszano do chwili jego zgonu tego tematu) przywódca 
„nagle” umiera, czym początkowo zaskakuje swoich współobywateli, 
a następnie ci sami obywatele, rażeni banalnością śmierci przywódcy 
(następującej zwykle ze starości), zapominają o  swoim do niedawna 
„wybitnym/cenionym/ukochanym/itd.” liderze. Widzimy zatem, iż 
unikanie tematu politycznej (fizycznej) śmierci powinno być zjawi-
skiem, od którego należałoby odchodzić na rzecz planowania tego, co 
nieuchronne, czyli projektowania wizerunkowego śmierci .

Dlaczego konieczne – zwłaszcza w przypadku politycznych przy-
wódców – wydaje się owo planowanie śmierci? Głównie ze względu na 
wpisanie jego mechanizmów w ramy inforozrywki, która dziś przybiera 
postać tyleż powszechną, co wręcz karykaturalną. Z jednej strony ist-
nieje bowiem silna presja, by polityk był w  powszechnym odbiorze 
tzw. zwykłym obywatelem i zachowywał się jak reszta ludu, z drugiej 
strony samym wielomilionowym, anonimowym tłumom media dają 
rzekomą szansę na wybicie się spośród tzw. reszty. Przykładem są wi-
dowiska typu talent show: dziś każdy może śpiewać, każdy potrafi tań-
czyć, każdy może być sławny. Czy aby na pewno? Sława takich medial-
nych gwiazd trwa przecież zaledwie do następnej edycji programu. 
Podobna prawidłowość towarzyszy śmierci: śmierć jest „dla każdego” – ale 
tylko niektórzy w jej towarzystwie „żyją” w świadomości milionów po 
latach. Sprawa przedstawia się analogicznie, gdy mowa o przejawach 
zachowań o charakterze „czystej” inforozrywki10. Fenomen związków 
między śmiercią i towarzyszącymi jej rytuałami a procesem dostarcza-
nia ludziom najzwyklejszego (choć najczęściej otoczonego podniosłym 
nastrojem) odprężenia będzie również przedmiotem zainteresowania 
w niniejszej pracy.

Pozostaje jeszcze zjawisko fascynacji śmiercią zauważalne zarów-
no wśród społeczeństwa, jak i wśród jego „medialnej elity”. Mimo iż 
umrzeć musi każdy, śmierć lidera zawsze stanowi wielką sensację, gwa-
rantując niezapomniane wrażenia tym, którzy w  jej pobudzany przez 
media klimat zostaną wciągnięci. Jak przecież wiadomo, aby zgon 

10 Odtwarzanie popularnych standardów muzycznych na zasadzie karaoke 
w programach typu talent show jest szybko zapominane, ale takie – wydawałoby się – 
równie banalne obrazki, jak Bill Clinton grający na saksofonie przed kamerami utwór 
Heartbreak Hotel („The Arsenio Hall Show”, Paramount Domestic Television, CBS, 
03.06.1992) lub Barack Obama nucący publicznie Sweet Home Chicago (TVN24, 
22.02.2012), przechodzą do historii telewizyjnej inforozrywki. 

Problem badawczy i cel pracy
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 wielu  tysięcy „zwykłych” obywateli uzyskał status odejścia ważnej 
 politycznie persony, muszą zaistnieć szczególne okoliczności11. Spe-
cyficznie rozumiana kwestia skali: wielotysięczne masakry anonimo-
wych osób transmitowane często „na żywo” [sic!] przez media nie 
 budzą takich emocji jak nagłośniona w  tych samych mediach śmierć 
pojedynczego, ale powszechnie znanego lidera. Ponadto media, które 
w naturalny dla siebie sposób skupiają się na władzy (w tym na umie-
raniu jej przedstawicieli), pomijają czasami spektakularne nawet przy-
padki śmierci przeciętnych obywateli, wpisane co najwyżej w konwen-
cję tzw. materiału z czynnikiem ludzkim (human story)12. Tymczasem 
wśród relatywnie nielicznych opracowań poświęconych roli śmierci 
w polityce zwykle mamy do czynienia z koncentracją uwagi nie na elek-
tryzującej tłumy śmierci przywódcy, ale raczej na masach anonimo-
wych  trupów, będących wynikiem walki napędzanej przez polityków, 
wojskowych bądź terrorystów13. Rozważana w niniejszej pracy śmierć 
ma inny i znacznie bardziej skomplikowany charakter, a kwestia prze-
mocy i generalnie walki politycznej – choć intrygująca – nie zawsze 

11 Z punktu widzenia mediów możliwa jest „zastępowalność” „dobrego” newsa 
(np. dotyczącego liczących się państw i  przywódców) innym, wciąż atrakcyjnym 
 materiałem poprzez odpowiednie nagromadzenie pewnych wątków (np. zamach, 
w którym ginie wielu anonimowych ludzi), co powoduje chwilowe zainteresowanie 
wojnami i  innymi konfliktami (por. J. Galtung, M.H. Ruge, The Structure of Foreign 
News. The Presentation of The Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers, 
„Journal of Peace Research” 1965, nr 2(1), s. 64–90. Świadomość doniesienia o śmier-
ci politycznego lidera w zestawieniu z odejściem wielu ludzi, którzy nie mają tak wyso-
kiego statusu, będzie jednak – z perspektywy historycznej – zupełnie różna. 

12 Przykładem jest śmierć Jana Palacha, który 19 stycznia 1969 roku w prote-
ście przeciw stłumieniu „praskiej wiosny” dokonał samospalenia na placu Wacława 
w Pradze (tuż po jego śmierci i wbrew jego woli, wyrażonej w liście pożegnalnym, 
podpaliło się jeszcze 26 osób, a 7 z nich zmarło; o ofiarach opinia publiczna szybko 
zapomniała). Sam Palach zapewne nie wiedział, że prekursorem takiej formy protestu 
przeciw doktrynie Breżniewa był Polak Ryszard Siwiec, który kilka miesięcy wcześ-
niej, 8 września 1968 roku, na oczach obojętnego tłumu podpalił się na Stadionie 
Dziesięciolecia w Warszawie podczas oficjalnych obchodów dożynkowych (media za-
chodnie doniosły o  tym fakcie dopiero kilka miesięcy po samospaleniu Palacha). 
Można to wyjaśnić zatajaniem sprawy przez reżimy Europy Wschodniej, ale pozostaje 
faktem, iż „wolni” dziennikarze z drugiej strony „żelaznej kurtyny” nadmiernie nie 
eksploatowali tematu, tak że dziś o tym wydarzeniu wiedzą nieliczni zainteresowani 
historią pasjonaci. 

13 M. Blain, The Role of Death in Political Conflict, „The Psychoanalytic Review” 
1976, nr 63(2), s. 249–265. 
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 wysuwa się tu na plan pierwszy. Do śmierci osób uznanych (często 
zdecydowanie bezpodstawnie) za „wielkie” dopisuje się automatycznie 
mity, które mają „podtrzymać” ich żywot wśród opinii publicznej. Jak 
się jednak okazuje, rzadko bywa tak, by opłakiwany na uroczystym 
 pogrzebie lider pozostawał tak samo wielki kilka miesięcy po złożeniu 
jego ciała do grobu w ceremonii uroczystego pogrzebu. Czar śmierci 
pryska nadzwyczaj szybko. Dlaczego, skoro mimo swej powszechności 
potrafi wygenerować emocje bodaj najsilniejsze z dostrzeganych przez 
media? Zapytajmy raczej: w  jaki sposób to wrażenie  – skupione  już 
 niekoniecznie na śmierci, ale na pewnej formie pośmiertnego życia – 
podtrzymać?

Zagadnieniem, które pozostaje w bezpośrednim związku z wize-
runkiem i śmiercią (a często bywa lekceważone), jest problem dziedzi-
czenia wizerunku. Po śmierci pozostaje wszak nie tylko „materialna” 
masa spadkowa zmarłego, ale również element tyleż nieuchwytny, co 
bezcenny, czyli jego wizerunek. Czy można go jednak dziedziczyć auto-
matycznie, podobnie jak „z mocy ustawy” krewni zmarłego przejmują 
jego majątek? Wydaje się, że nie. Działają tu mechanizmy znacznie bar-
dziej złożone niż w przypadku pozostawionych w spadku zasobów fi-
nansowych. Zadziwiające, iż próżno obecnie szukać pogłębionych ana-
liz tego typu procesów. Zmarły lider – często mimo rzesz licznych 
naśladowców – nie przekazuje wizerunku, zyskuje on raczej w wyniku 
fizycznego odejścia zupełnie nowy image14. Ten wizerunek jest niczym 
pośmiertna maska: nie sprawia, że zmarły porusza się bądź rozmawia, 
lecz powoduje, iż w pewien sposób wyzwala on komunikację z żywymi. 
Można zatem powiedzieć, że lider komunikuje śmiercią. Brakuje jednak 
dogłębnej analizy tego zjawiska, a  autorom opracowań traktujących 

14 Jako próby zaglądania pod maski śmierci przywódców rozumiemy wysiłki 
pośmiertnego wyjaśniania ich czynów i motywacji: opracowania historyczne, socjolo-
giczne itp. Paradoksalnie, próby te jeszcze bardziej zaciemniają obraz liderów: jeden 
z najczęściej przywoływanych przez analityków wodzów – Adolf Hitler – przybierał po 
śmierci tak wiele wizerunków, iż wysiłki dokonywane w celu spojrzenia pod jego ma-
skę śmierci przyczyniają się de facto do multiplikacji owej maski. Hitler był już prze-
cież przedstawiany nie tylko jako nazista i zbrodniarz, ale także „występował” w róż-
nych pośmiertnych publikacjach m.in. w roli homoseksualisty (L. Machtan, The Hidden 
Hitler, Basic Books, New York 2001), a nawet marksisty (G. Watson, Czy Hitler był 
marksistą? Refleksje o pokrewieństwach, tłum. M. Bagienny, w: Między sierpem a młotem. 
ZSRR i  świat, I. Lasota (red.), The Committee in Support of Solidarity, New York 
1985). 

Problem badawczy i cel pracy
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o  zgonach ludzi sławnych trudno jest nie tyle zajrzeć pod tę maskę 
 (biografie zmarłego lidera, próby wyjaśnienia przyczyn śmierci itp.), ile 
opisać jej powstawanie (pojawienie się wskutek utraty życia zupełnie 
nowego wizerunku przywódcy). Niech ta książka stanie się próbą wy-
jaśnienia tego fenomenu.

Niniejsza praca powinna stać się przyczynkiem do dyskusji o spo-
sobach poprawienia współczesnego życia politycznego – zbiurokraty-
zowanego, sztampowego, nieoferującego obywatelom wiele oprócz 
chwilowych, powtarzających się i tak samo nudnych kampanii wybor-
czych. Zanik liderów charyzmatycznych i  pojawienie się „nowego”, 
 czyli bezbarwnego i bezideowego, stylu uprawiania polityki (postpoli-
tyka), to zjawisko, na które nie zaproponowano do tej pory antidotum. 
A sądząc po zanikających (ale również niepotrafiących się pojawić) spo-
łeczeństwach obywatelskich, ów lek wydaje się jak najbardziej koniecz-
ny. Może więc takim antidotum na zjawisko upadającego autorytetu 
władzy jest właśnie śmierć? Nieunikniona śmierć bezbarwnego lidera, 
ale przeprowadzona w  medialnie atrakcyjnym i  niosącym obywatelom 
pewne nadzieje kontekście. Współcześni politycy „nowego stylu” nie 
mogą pokazać obywatelom, jak żyć, muszą jednak pokazać, jak umie-
rać, by chociaż to po nich zostało w  społecznej pamięci, lub tylko 
w przekonaniu funkcjonującym wśród opinii publicznej.

Wzorem klasycznych opracowań poświęconych komunikacji spo-
łecznej w pracy zostało zaproponowane ujęcie modelowe różnych prze-
jawów medialnej prezentacji śmierci politycznych liderów. Zaprezen-
towano cztery podstawowe style publicznego odchodzenia (umierania) 
przywódców, za kryteria przyjmując ich wpływ nie tylko na funkcjono-
wanie wizerunku zmarłego przywódcy w  przyszłości, ale również na 
możliwości wzmacniania lub osłabiania systemu społeczno-politycznego 
jako całości. Podstawą opracowania owych schematów politycznej tana-
tologii stała się komunikacyjna analiza sposobów umierania (zamach, 
śmierć ze starości, samobójstwo, choroba, przedawkowanie używek, wy-
padek itd.) ponad 100 osób publicznych wymienionych w tekście pracy. 
Autor posiłkował się przy tym blisko 150 źródłami – przede wszystkim 
naukowymi publikacjami zwartymi do tyczącymi pewnych aspektów opi-
sywanych zjawisk (wśród ich autorów są m.in.: Bauman, Becker, Blain, 
Blondel, Carlyle, Eco, Fischer, Huizinga, Irving, Kastenbaum, Pyszczyn-
ski, Schechner, Stogdill, Thussu), a także filmami i innymi produktami 
kultury popularnej.
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Miejsce pracy na tle dotychczasowych badań 
opisywanej dziedziny

Na podstawie analizy wielu dostępnych źródeł poświęconych 
przedstawionej tu kwestii można stwierdzić, iż w niniejszej pracy pod-
jęty został temat nowatorski, a w pewnych aspektach – wręcz  pionierski.

Można uznać, iż badania w  sferze śmierci politycznych przy-
wódców koncentrują się na następujących, rzadko ze sobą łączonych 
obszarach zainteresowań odnośnych autorów:

1) Prace filozoficzne i socjologiczne traktujące o śmierci i ewentualnym „życiu 
po śmierci”15. Na potrzeby niniejszej pracy owe cenne rozważania 
stanowią istotny materiał pomocniczy, ale – ze względu na specyfi-
kę tematu – nie są zasadniczym materiałem badawczym. Generalnie 
rozważania na temat tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, 
mają dla autora tej książki wymiar wkraczający wyłącznie w sferę 
mediów i  komunikacji politycznej odbywającej się „tu i  teraz” 
(w  znanej nam rzeczywistości materialnej), a  proces umierania 
ograniczony jest do swoistego, odtwarzanego wobec konkretnej, 
żyjącej publiczności (społeczeństwa) medialnego modus operandi.

2) Opracowania skupione na roli śmierci w show-businessie i polityce oraz 
badające związki przemysłu rozrywkowego z działalnością polityczną16. 
Ich autorzy najczęściej prezentują tendencję do traktowania śmier-
ci w sferze publicznej jako jednorazowego zjawiska medialnego, 
mającego wpływ co najwyżej na pokolenia, które były owej śmier-
ci świadkiem. Tymczasem – jak podkreśla się w tej pracy – rzecz 
wygląda na znacznie bardziej skomplikowaną. Polityczne odchodze-

15 Zob. np.: Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, tłum. 
N. Leśniewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998; E. Becker, The Denial 
of Death, The Free Press, New York 1973; The Metaphysics of Death, J. Fischer (red.), 
Stanford University Press, Stanford 1993; S. Kagan, Death, Yale University Press, New 
Haven–London 2012; R.J. Kastenbaum, Death, Society and the Human Experience, Allyn 
& Bacon, Boston 2001; S. Luper, The Philosophy of Death, Cambridge University Press, 
Cambridge 2009.

16 Zob. np.: P. Beresford, Hollywood. Romanse i skandale, RING, Warszawa 1991; 
W.B.  Pawlak, Z  księgi zamachów, Iskry, Warszawa 1985; P. Raina, Adolf Hitler 1945. 
Koniec legendy, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2005; P.D. Scott, Deep Politics 
and the Death of JFK, University of California Press, Berkeley 1993; L. De Witte, The 
Assassination of Lumumba, Verso, London–New York 2002.

Miejsce pracy na tle dotychczasowych badań opisywanej dziedziny
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nie i tragiczny koniec kariery w show-businessie zajmują tu kon-
kretny obszar wspólny. Naturalnym łącznikiem między wymie-
nionymi światami jest właśnie śmierć, choć do tej pory – w myśl 
wspomnianego wcześniej spuszczania zasłony milczenia na zjawi-
sko śmierci liderów – takiej konstatacji oficjalnie raczej unikano.

3) Publikacje dotyczące problemu przywództwa jako zjawiska społecznego 
i politycznego17. Tu zjawisko śmierci lidera rozpatrywane jest – jeśli 
w ogóle – tylko w roli zwykłego zakończenia działalności publicz-
nej, w której predyspozycje do uprawiania owej aktywności mają 
rzekomo większe znaczenie niż kulminacyjny  – zdaniem autora 
niniejszej pracy – punkt politycznego życiorysu: zgon. Śmierć wy-
daje się testem na przywództwo mającym znacznie wyższą rangę 
niż inne sytuacje kryzysowe. Umieranie liderów mówi nam wiele 
o  samej kondycji zjawiska przywództwa politycznego, które od 
wieków jest rozpatrywane jako rzekomo niepoddający się szczegó-
łowym klasyfikacjom fenomen. Tymczasem właśnie fakt śmierci 
przywódców przekazuje nam elementy komunikacyjne, które 
 według autora tej publikacji pozwalają ten fenomen w znacznym 
stopniu (w kategoriach politycznych i rozrywkowych) wyjaśnić.

4) Opracowania koncentrujące się niemal wyłącznie na pogrzebie liderów 
 politycznych jako istotnym dla systemu i wspólnoty rytuale18. Zjawisko 
politycznego pogrzebu, rozumiane w  kategoriach rytuału, per-
formansu, medialnego eventu, to kolejne istotne, ale nie najważ-
niejsze podejście do zjawiska politycznej śmierci. Owa śmierć 
funkcjonuje tu w kategoriach ważnych, bo kontekstualnych, ale 
samo tworzenie środowiska wydarzenia dla mediów nie wyczer-
puje przecież zagadnienia odchodzenia w  polityce – ono bowiem 
(jeśli ma spełniać pozytywne z punktu widzenia władzy funkcje 
społeczne) wydaje się bardziej procesem niż pojedynczym przed-
stawieniem. Nie przekreśla to faktu, iż elementy szczególnie istot-

17 Zob. np.: J. Blondel, Political Leadership, Sage, London 1987; K. Grint, 
Leadership. Limits and Possibilities, Macmillan, New York 2005; R.M. Stogdill, Personal 
Factors Associated with Leadership. A  Survey of the Literature, „Journal of Psychology” 
1948, nr 25(1), s. 35–71; R.C. Tucker, Politics as Leadership, University of Missouri 
Press, Columbia 1981.

18 Zob. np.: P. Nosal, Polityczny homo ludens, w: Za kulisami spektaklu. Medialne 
wizerunki polityki, M. Sokołowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009; 
R. Schechner, Performatyka. Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości 
Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.
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ne w  momencie pogrzebu przywódcy to  – nagminnie przemil-
czane  – traktowanie tego wydarzenia w  kategoriach rozrywki 
(dodatkowy łącznik ze światem show-businessu) oraz kontrower-
sje dotyczące miejsca pochówku bądź spekulacje związane z pozy-
cją następcy w orszaku żałobnym.

5) Publikacje poświęcone problemowi śmierci przywódców jako domenie 
tzw. teorii spiskowych19 . Niejasności i tajemnice towarzyszące śmier-
ci lub tylko domniemanym zgonom przywódców stanowią zasadni-
czy element ich medialnej maski pośmiertnej. Co prawda, próby 
wyjaśnienia tych wątpliwości zdają się tylko powiększać powstałe 
wokół odchodzenia liderów niejasności, stanowią jednak doskonały 
przykład tworzenia nowego wizerunku polityków. Stąd ich wartość 
dla niniejszej pracy opiera się nie tyle na zawartych w nich ustale-
niach, ile na ciekawych koncepcjach zgonów przywódców propono-
wanych przez autorów owych opracowań. Fakt pojawiania się tego 
rodzaju publikacji wyraźnie potwierdza wciąż funkcjonującą fascy-
nację śmiercią, zwłaszcza jeśli owa śmierć dotyczy osób władzy.

Trudno dziś znaleźć publikacje śmiało łączące śmierć przywódców 
z ich wizerunkiem medialnym, a tym bardziej kłopotliwe staje się wska-
zanie prac, których autorzy odważyliby się łączyć zjawisko fizycznej 
i politycznej śmierci z długofalową polityką społeczną z pogranicza propa-
gandy, public relations i  show-businessu. Można zatem pokusić się 
o konstatację, iż podejmowany tu problem badawczy stanowił do tej 
pory albo swoiste tabu, albo – co gorsza – kwestię niewartą naukowego 
pogłębienia. Celem niniejszej pracy jest wypełnienie tej luki.

Nowe ustalenia zawarte w pracy

W książce tej zostaje podjęta próba z jednej strony uporządkowa-
nia wcześniej wspomnianych zjawisk, a z drugiej – zainicjowania do-
tychczas pomijanych kierunków badań nad komunikacyjną wielo-
wymiarowością politycznej śmierci i  medialnego życia pośmiertnego . 

19 Zob. np.: Ch. Craighton, Operacja James Bond. Ostatni wielki sekret II wojny świato-
wej, tłum. J. Wilczur-Garztecki, Bertelsmann Media–Świat Książki, Warszawa 2000; 
M.C. Piper, Final Judgment. The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy, American Free 
Press, Washington D.C. 1994; P.F. de Villemarest, Bormann i  „Gestapo” Müller na usługach 
Stalina, tłum. T. Szlagor, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2012.

Nowe ustalenia zawarte w pracy
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Szczególnie ważne wydają się pytania, na które próżno szukać odpowie-
dzi we wcześniej publikowanych pracach. Oto najważniejsze z nich:

1) Czy śmierć jest końcem, czy raczej swego rodzaju początkiem me-
dialnej kariery przywódców?

2) Dlaczego czas oraz rodzaj (sposób) śmierci przywódcy tak bardzo 
interesują media i ich odbiorców?

3) Co powoduje, że o niektórych przywódcach społeczeństwa pamię-
tają po latach od ich zgonu, a o większości liderów zapominają?

4) Na czym polega specyfika oceniania dokonań przywódcy w me-
diach – za jego życia i po śmierci?

5) Jak powstaje pośmiertny obraz tych liderów, którzy później przez 
dziesięciolecia funkcjonują w  świadomości obywateli – konsu-
mentów mediów?

6) Czy z  punktu widzenia interesu systemu politycznego należy 
 niwelować, czy raczej mnożyć kontrowersje związane często 
z okolicznościami śmierci politycznych liderów?

7) Na ile śmierć politycznego przywódcy jest podobna do zgonu 
gwiazdy show-businessu?

8) Jakie funkcje społeczno-polityczne spełnia śmierć lidera?

Uznając specyficzny kontekst towarzyszący śmierci współczes-
nych przywódców (mediatyzacja, postpolityka, wpływ nowych tech-
nologii komunikacyjnych itd.), autor tej książki proponuje nowatorskie 
podejście do opisywanego problemu. W  dotychczas opublikowanych 
rozprawach w nikłym stopniu podejmowano wątki i problemy badaw-
cze, które tutaj zostają rozwinięte i  poddane analizie. Najważniejsze 
z nich to:

1) Śmierć przywódców jako czynnik wzmacniający (a nie osłabiający) 
system społeczno-polityczny.

2) Śmierć jako czynnik definiujący polityczne przywództwo.
3) Przenikanie się świata rozrywki i  polityki oraz mediów (infota-

inment) jako wynik koncentrowania się nie tyle na życiu, ile na 
śmierci osób znanych i wpływowych.

4) Zjawisko wizerunkowej alienacji jako główna przyczyna pośmiert-
nej sławy zmarłych przywódców.

5) Ewolucja społecznego wyobrażenia o  postaci lidera następująca 
po śmierci przywódcy.
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6) Potrzeba „planowania odejścia” przywódców w procesie nowoczes-
nej komunikacji politycznej i medialnej.

Można odnieść wrażenie, iż umieranie, odchodzenie, zabijanie (sa-
mego siebie i innych) paradoksalnie ma w niniejszej pracy wręcz moc 
stwórczą. Może właśnie dlatego śmierć politycznych liderów wciąż sta-
nowi temat tabu, wciąż jest niedostępna – mimo odzierającego z intym-
ności rozgłosu, jaki czynią media – zwykłemu obywatelowi, rzec by 
można, w  pełnym wymiarze. Książka ta powinna owo zjawisko nieco 
przybliżyć (na ile to możliwe, a  także w ujęciu do tej pory oficjalnie 
unikanym).

Na płaszczyźnie semantycznej niniejsze opracowanie dodaje za-
tem do zastanego zestawu pojęć określenia dotychczas w pracach na-
ukowych nieużywane. Nie chodzi wszak o  czyste słowotwórstwo; za 
owymi pojęciami stoją konkretne nienazwane dotąd zjawiska. Oto naj-
ważniejsze składniki listy owych pojęć-zjawisk:

 wizerunkowa alienacja,

 medialna postśmierć,

 stereotypizacja wtórna,

 death infotainment,

 death event,

 dystrybucja śmierci,

 proksemika śmierci,

 timing śmierci,

 informacyjny syndrom Matuzalema,

 inforozrywkowy product placement.

Te i inne pojęcia zostały ujęte oraz dodatkowo wyjaśnione w załą-
czonym na końcu publikacji słowniku.

Metoda badawcza i źródła

Z uwagi na specyfikę problemu podjętego w tej książce pula na-
rzędzi badawczych została niejako przymusowo częściowo ograniczona 

Metoda badawcza i źródła
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(ze zrozumiałych względów wykluczono np. wywiady z politycznymi 
przywódcami, oparte na ich doświadczeniach empirycznych), choć 
obok przykładowych tradycyjnych metod „białego wywiadu” (analizy 
dostępnych publikacji) otwarły się nowe – bo wykorzystywane jedynie 
śladowo w porównywalnych studiach – przestrzenie pozyskiwania ma-
teriału badawczego. Katalog ów prezentuje się następująco:

1) Publikacje zwarte. Jednym z powodów napisania niniejszej pracy 
stała się potrzeba wypełnienia niszy, która powstała – jak się zda-
je – w wyniku wspomnianej wcześniej omerty unoszącej się nad 
zagadnieniem śmierci politycznych liderów. Nie wystarczy bo-
wiem sam proces śmierci opisać (np. na temat zgonu Johna 
Fitzgeralda Kennedy’ego powstały i wciąż powstają liczne publi-
kacje); chodzi przede wszystkim o to, jakie – poza często podawa-
nymi teoriami spiskowymi – wnioski z  tej śmierci wyciągnąć. 
Z  tego względu zbieranie i  analizowanie dostępnego materiału 
badawczego w postaci publikacji zwartych miały charakter prze-
krojowy i – z konieczności – nieco eklektyczny: wymagały dotar-
cia  do różnorodnych prac o  charakterze historycznym i  biogra-
ficznym, psychologicznym i socjologicznym (zarówno naukowych, 
jak i popularnonaukowych), w celu znalezienia w nich wizerunko-
wych aspektów polityczno-fizycznego umierania.

2) Artykuły. Wykorzystane zostały zarówno opracowania naukowe, 
jak i materiały prasowe. W obu grupach źródeł dzięki zastosowa-
niu metody analizy wycinków prasowych (tzw. biały wywiad) po-
zyskano wiele danych i  kompletnych studiów przypadku (case 
studies), które stanowią cenny materiał poglądowy w świetle tez 
stawianych w niniejszej pracy. Dodatkowym atutem tej grupy ma-
teriałów jest ich relatywna świeżość, co pozwala na potraktowanie 
opisywanych zjawisk nie tylko w kategoriach historycznych, ale 
także – a może przede wszystkim – w wymiarze uniwersalnym.

3) Materiały filmowe. W pewnych przypadkach niedobór, a w innych 
nadmiar nie do końca adekwatnych źródeł drukowanych o  cha-
rakterze monograficznym, odpowiadającym tematowi tej pracy, 
należało uzupełnić produktami kultury masowej – także z  tego 
powodu, iż sam proces odchodzenia ze scen politycznej i fizycznej 
ma, jak to opiszemy, charakter inforozrywkowy. Szczególny spo-
sób przejawiania się owej poważno-śmiesznej mieszanki faktów 
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i  domysłów, scen tragicznych i zabawnych20 polega – w przypadku 
dobrze pod względem wizerunkowym przebiegającej (rzadziej: za-
planowanej) śmierci – na jego trwaniu w czasie znacznie dłuższym 
niż uroczystości pogrzebowe władcy. Co oczywiste, znaczna część 
tych materiałów stanowi autorską (reżyserską) wizję polityczno-
-fizycznej śmierci. Jednak właśnie dlatego filmy mówią nam rów-
nież sporo o poruszanym w niniejszej pracy, a do tej pory raczej 
lekceważonym zjawisku: wizerunkowej alienacji przywódców, 
czyli o pośmiertnym, autonomicznym rozwoju ich oficjalnych, 
utrwalanych w świadomości społecznej obrazów.

4) Utwory muzyczne. Co zrozumiałe, w przestrzeni inforozrywki – 
sferze współdecydującej o  jakości wizerunku pośmiertnego lide-
ra  – obok wszechobecnego obrazu z  powodzeniem egzystuje 
dźwięk (często zresztą jako okazja do przedstawienia atrakcyjnych 
zdjęć, które towarzyszą warstwie muzycznej w krótkich filmach, 
czyli wideoklipach). Dlatego uchwycenie i analiza „kultowych” – 
bo traktujących o śmierci i umieraniu – utworów światowej (choć 
w  rzeczywistości głównie amerykańskiej) branży muzycznej 
z ostatniego półwiecza (od połowy lat 60. XX wieku) miało dla 
niniejszej pracy dodatkowe, ale i niebagatelne znaczenie.

5) Archiwa prasowe. Przypomnienie, iż w  procesie „uśmiercania” 
i „unieśmiertelniania” politycznego lidera uczestniczą selekcjone-
rzy informacji masowej, czyli media, ociera się o  trywialność. 

20 Dobrze, tj. korzystnie dla politycznego lidera, a nawet dla samego społeczeń-
stwa, „przeprowadzona medialnie” śmierć ma cechy jednego z głośniejszych (w peł-
nym tego słowa znaczeniu) filmów traktujących o zabijaniu i umieraniu: Urodzonych 
morderców (Natural Born Killers), reż. O. Stone, Warner Bros., 1994: „Głośna muzyka 
i łomot perkusji połączone z migoczącymi obrazami stwarzają napięcie sugerujące, 
że dzieje się więcej, niż jest rzeczywiście pokazane. Bardziej odgłosy wystrzałów 
niż widok ognia z luf rewolwerów sygnalizują kolejne morderstwa” (D.B. Sova, 125 
zakazanych filmów. Historia cenzury w  kinie, tłum. M. Hen, Świat Książki, Warszawa 
2006, s. 353; wyróżnienie – W.J.); jednym słowem – dynamiczne, oddziałujące na 
zmysły widowisko przyciągające media gwarantuje właściwą z punktu widzenia ko-
munikatorów politycznych oprawę faktu umierania. Mimo iż w samym filmie nie po-
dejmuje się wprost tematu politycznej śmierci (choć przedstawiciele władzy, czyli 
urzędnicy i policjanci, oczywiście giną z rąk głównych bohaterów), wykorzystuje się 
schematy wyrafinowanego publicity, które często są używane w omawianym procesie. 
To jeszcze jeden argument za koniecznością dołączenia do niniejszego opracowania 
materiałów filmowych (zob. Filmografia na końcu książki). 

Metoda badawcza i źródła
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Jednakże mniej jasny wydaje się proces specyficznego – jak się 
okazuje – zaangażowania mediów właśnie w te zjawiska, jeśli po-
równamy inne, transmitowane przez nie „ważne” wydarzenia 
(choć często rozpatrywane przez badaczy w podobnych do zwy-
kłego newsa kategoriach). Dlatego przedmiotem analizy stały się 
również artykuły prasowe i elektroniczne relacje medialne.

Uzupełnieniem rozważań są – umieszczone na końcu pracy – tabe-
le grupujące i porządkujące najsłynniejsze zgony gwiazd polityki i roz-
rywki. Większość tych przypadków ujęto w tekście, całość zaś posłuży-
ła jako materiał badawczo-porównawczy i  źródło naukowej inspiracji 
dla autora

Niniejsza praca została opatrzona podwójnym mottem. Mimo 
prag nienia wyrażanego często przez polityków (a zwłaszcza ich rodzi-
ny), by „mieć ciastko i zjeść ciastko” (cieszyć się popularnością za życia 
i spokojem po śmierci), rzeczywistość stawia liderom znacznie większe 
wymagania. Ostatecznie chodzi o Napoleońskie „królowanie w sercach 
ludów”, ale przecież do tego nie dojdzie, jeśli sam przywódca nie okaże 
afirmacji śmierci jako pierwszego, niezbędnego etapu na drodze do zy-
skania przez jej formalny przedmiot statusu legendy. Stosunek do włas-
nego przemijania mówi o ludziach więcej, niż zapewne chcieliby oficjal-
nie powiedzieć. Miliony zwykłych ludzi nie są w  tej kwestii (mimo 
funkcjonowania blogów, portali społecznościowych itp.) należycie wy-
słuchiwane z racji niskiego statusu społecznego, którego sztuczna egali-
taryzacja sieci WWW nie potrafi zniwelować. Niemniej zawsze potrafi 
nas urzec historia śmierci tych, którzy posiadają władzę. W obecnym 
kontekście, który drastycznie zaniża wymagania wobec liderów (postpo-
lityka), udana pod względem medialnym prezentacja ich śmierci stano-
wi wielkie wyzwanie. Wraz z malejącym znaczeniem życia nominalnych 
przywódców komunikacyjna rola ich śmierci powinna zyskiwać na zna-
czeniu. Ale czy (umierający) politycy mają jeszcze coś do opowiedzenia 
wyborcom? Między innymi na tak postawione pytanie spróbujemy od-
powiedzieć w niniejszej książce.

WSTęP










