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SPOŁECZNE POPARCIE DLA RZĄDÓW 
WOJSKOWYCH I WOJSKOWEGO ZAMACHU 
STANU W POLSCE W PERSPEKTYWIE 
PORÓWNAWCZEJ2

Zamach wojskowy czy przejęcie władzy przez wojsko wydają się być moż-
liwościami bardzo odległymi od naszej rzeczywistości. Obecnie próba tego 
rodzaju działań oznacza dla danego kraju silny ostracyzm na politycznej 
arenie międzynarodowej. Indywidualne poparcie dla takich możliwości jest 
raczej postrzegane jako wyraz skrajnej postawy antydemokratycznej (Ko-
rzeniowski 1999). 

Rządy wojskowych czy wojskowe zamachy stanu jako zjawisko polityczne 
są głównie, choć nie tylko, związane z krajami Trzeciego Świata. Miewały różne 
oblicza. Obok całej galerii takich postaci, jak Augusto Pinochet czy Idi Amin, 
można przypomnieć choćby osoby Kemala Atatürka czy Gamala Abdela Na-
sera. Te przykłady pokazują złożoność ocen rządów wojskowych. Po pierwsze, 
postawy społeczeństw wobec możliwości wprowadzenia rządu wojskowego są 
silnie zależne od sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej kraju. Wskazują na to rów-
nież dwa polskie doświadczenia z wojskowymi zamachami stanu: zamachem 
majowym i wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Po drugie, 
zamachy nie są tylko dziełem ambitnych wojskowych. Bywały one często skut-
kiem splotu określonych sytuacji wewnętrznych, niekiedy i międzynarodowych. 
Miały swoje uwarunkowania polityczne, społeczne czy kulturowe (Stemplow-
ski 1979; Jura 2013). 

W tekście staram się zanalizować postawy Polaków wobec propozycji wpro-
wadzenia rządów wojskowych w  Polsce, wykorzystując dane Europejskiego 
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THE SOCIAL ACCEPTANCE FOR THE ARMY RULE AND A MILITARY COUP 
D’ÉTAT IN POLAND IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

An idea of a military government or a pro-democratic coup d’état seems to be comple-
tely out of the typical democratic consciousness. This paper attempts to analyze the 
support for the presence of the military in politics in Poland. Such attitudes are mar-
ginal, shared by a small minority of the society. Respondents supporting military rule 
come from lower social class backgrounds and have lower level of education, usually 
live in villages or small towns. Such issues as (perceived) lack of order in the country 
and conservative, authoritarian, strong egalitarian and statist attitudes were linked to 
opinions supporting military rule. Such views are also typical for proponents of the 
political right. Comparative analyses in other European countries point to similar atti-
tudes. Military rule and military intervention are turned down even if the social status 
of military is high. The support and rejection syndrome is correlative in most countries 
surveyed. Only the relation with the social dimension of democracy is differential and 
dependent on the country. The results point to the matching image of democracy in 
European countries and also to the similar pattern of support for non-democratic in-
stitutional alternatives.
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