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Wstęp

Pogarszająca się sytuacja życiowa mieszkańców świata zachodniego 
wzmaga ich czujność. Wyzwania, którym muszą stawać czoło, doty-
czą nie tylko kurczących się możliwości (samodzielnego) zaspokaja-

Od niepamiętnych czasów lewicowi polity-
cy oraz badacze społeczni krytycznie nasta-
wieni do oświeceniowego ideału demokracji 
skupiają uwagę na tych dysfunkcjach życia 
publicznego, które ów ideał stawiają pod 
znakiem zapytania. Wyróżnione miejsce 
w tej krytyce zajmuje gospodarka rynkowa 
postrzegana jako sfera wyłączona spod 
kontroli społeczeństwa obywatelskiego. 
Władza pieniądza oraz demokratyczny spo-
sób podejmowania decyzji pozostają w nie-
ustającym konfl ikcie. W  efekcie opinia 
publiczna państwa demokratycznego nie 
jest zdolna do obrony swojej autonomii. 
Tymczasem istnieje zapomniane rozwiąza-
nie tego problemu. Teoria liberalna od jej 
XVIII-wiecznych początków kładzie nacisk 

na podstawową umiejętność uczestników 
rynku dotyczącą właściwej oceny różnorod-
nych dóbr oferowanych przez rynek. Jeśli 
więc rynek zinterpretować jako miejsce 
(paralelnej) promocji i dystrybucji produk-
tów politycznych, to „polityczni konsumen-
ci” nie powinni być postrzegani jak bezsilni 
interlokutorzy. Wręcz przeciwnie, ponie-
waż są zdolni do odróżniania lepszych pro-
pozycji politycznych od gorszych, mogą oni 
odgrywać aktywną rolę  w  życiu politycz-
nym.
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nia przez nich potrzeb i pragnień, lecz w równym stopniu położenia 
państwa czerpiącego uprawnienia rozkazodawcze z obietnicy pomo-
cy złożonej społeczeństwu. Kryzys gospodarczy zapoczątkowany 
w 2008 roku podkopuje relacje pomiędzy wymienionymi aktorami. 
Do problemów ekonomicznych dołączają zatory komunikacyjne. 
Aby je usunąć, opinia publiczna i władza administracyjna włączają 
się w poszukiwania winnych tego stanu rzeczy. Szukają i znajdują. 
Swoją uwagę skupiają mianowicie na mechanizmie rynkowym, „nie-
dostatecznie zabezpieczającym ich przed gospodarczymi perturba-
cjami”. Sięgając po pierwsze z  brzegu przykłady, umów nie chcą 
dotrzymywać ani indywidualni posiadacze kredytów (zwłaszcza kre-
dytów we frankach szwajcarskich), ani państwa najbardziej zadłużo-
ne, obciążające winą za własne długi wierzycieli państwowych 
i komercyjnych. Do rangi symbolu urasta przypadek Grecji. W naj-
bliższych latach okaże się, czy wytycza ona ekstremum politycznej 
hipokryzji czy raczej standard, którym zechcą posłużyć się inni.

Prowadzona w podobnych okolicznościach krytyka rynku skła-
nia do ostrożności. Trudno podawać w wątpliwość to wszystko, co 
przez ostatnie dwa wieki powiedziano i napisano o jego niewystar-
czalności. W obliczu faktów przytoczonych w poprzednim akapicie 
wydaje się jednak, iż antyliberalne wystąpienia nie dają zadowalają-
cej odpowiedzi na pytanie o powód, dla którego państwa (uchodzą-
ce do niedawna za) zamożne i stabilne ową stabilność utraciły. Jeże-
li przyjąć, że w  określonych obszarach życia społecznego rynek 
zawodzi, to tym większa jest odpowiedzialność państwa za gospo-
darkę rynkową rozumianą jako przedmiot jego kontroli sprawowa-
nej na demokratycznych zasadach. Kierując się tą przesłanką, 
w  poszukiwaniach źródeł kryzysu 2008 roku z  pola widzenia nie 
wolno tracić dysfunkcji adaptacyjnych zachodnich organizmów 
politycznych. Sygnały wysyłane im przez rynek informują je o nie-
korzystnej zmianie warunków, zmianie uzasadniającej oszczędniej-
sze gospodarowanie zasobami. Niestety sygnały te albo nie są 
odbierane prawidłowo, albo ich polityczny odbiorca nie jest zdolny 
do prawidłowej reakcji na nie.
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W  odwróconej perspektywie krytyka rynku zastąpiona zostaje 
rewizją postaw osób i instytucji padających ofi arą własnych błędów 
gospodarczych. Warto posłużyć się tą metodą. Ujawnia bowiem 
mankamenty życia zbiorowego wymagające uwzględnienia nieza-
leżnie od rynkowej konkluzji. Pierwszy z nich dotyczy wiarogodno-
ści państwa czerpiącego uprawnienia rozkazodawcze z roli opieku-
na, w którą wcieliło się w sensie ustrojowym (Rotengruber 2013). 
Odwlekanie przez nie decyzji o ograniczaniu wydatków publicznych 
świadczy o  niesprawności demokratycznego trybu legitymizacji 
przywództwa. Zasady marketingu politycznego nie pozostawiają 
złudzeń, że koszty (koniecznych) reform ponoszą ci, którzy podej-
mują się ich przeprowadzenia. Trudno zatem dziwić się, że żaden 
z uczestników politycznych gier o władzę nie chce ich ponosić. To 
zaś dopiero wierzchołek góry lodowej.

Mankamentem drugim, nie mniej dolegliwym, jest niski poziom 
umiejętności społecznych jednostek i  grup odczuwających skutki 
kryzysu gospodarczego. Słusznie oczekują one, by debatę o warun-
kach dostosowania się przez nie do nowych okoliczności inicjowało 
państwo defi niowane jako organizator życia gospodarczego. Cóż 
zatem, kiedy państwo nie reaguje właściwie na rynkowe zagroże-
nia? Otóż wtedy inicjatywa powraca do społecznych aktorów. To 
oni muszą zdobyć się na wysiłek samoorganizacji. Nie ma w tym 
nic prostego. Benefi cjenci państwowego opiekuna nie są zdolni do 
tego, by wchodzić w jego kompetencje – kompleksowo oceniać jego 
ofertę, czy tym bardziej wytwarzać wobec niej programową alter-
natywę. Zarazem jednak nie są bezsilni. Paradoksalnie pomaga im 
mechanizm rynkowy. System wymiany, krytykowany przez wielu, 
wyposaża ich w umiejętność porównywania konkurencyjnych pro-
duktów także wtedy, gdy obejmują one złożone wzorce organizacji 
życia wspólnotowego. Jako rywalizujący ze sobą gospodarze orien-
tują się w tym, co leży w interesie każdego z nich z osobna. Jako 
gospodarczy interlokutorzy potrafi ą się sprzymierzać przeciwko 
temu, co zagraża im wszystkim. W swoim artykule zamierzam bro-
nić tezy, iż kompetencje decydujące o zaradności uczestników ryn-
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ku wystarczają, by stawali się oni obywatelami zachowującymi roz-
wagę w otoczeniu politycznym.

Pułapki demokracji

Przywództwo należy do zagadnień tyleż analizowanych przez bada-
czy społecznych, co absorbujących uwagę zwykłych ludzi. Ta zbież-
ność zainteresowań – zjawisko skądinąd rzadkie – nie bierze się zni-
kąd. Jedni i drudzy chcą wiedzieć, czy demokratyczny ideał, w imię 
którego przenoszą część swoich uprawnień na organizatora życia 
politycznego, jest drogowskazem wiodącym ich we właściwym kie-
runku. Obawa ta przybiera na sile w trudnych czasach. Kiedy pań-
stwo demokratyczne zmaga się z kłopotami gospodarczymi, przed-
miotem niekończących się utarczek jest dystrybucja kosztów 
związanych z ich przezwyciężeniem oraz paralelny podział nagród 
wynikający z wyceny „pracy społecznej” (Durkheim 1985; Giddens 
2001: 225–228). Mieszkańcy świata zachodniego, targani wątpli-
wościami w  związku z  obiema kwestiami, z  rosnącym dystansem 
podchodzą do tego, co mieliby czynić wspólnie (Rotengruber 2006). 
Zależność ta przybiera paradoksalną postać. Im boleśniej odczuwa-
ją oni skutki braku kompetencji społecznych (i politycznych), tym 
bardziej nagląca staje się ich potrzeba odnalezienia przewodnika, 
któremu mogliby zaufać.

Aleksander Hertz rekonstruuje mechanizm wyłaniania się poli-
tycznych liderów w klimacie tworzonym przez „społeczeństwo cha-
ryzmatyczne” (Hertz 1994; y Gasset 1998: 122–126). Społeczeń-
stwo niedysponujące wiedzą o  celach realnych, pragnie wierzyć 
w istnienie politycznej „drogi na skróty”. Poszukuje więc tych, któ-
rzy ją znają i którzy gotowi są wcielić się w rolę przewodnika i opie-
kuna społecznych mas. Przykładów owych perturbacji dostarcza nie 
tylko miniony wiek dwudziesty (Stalin, Mussolini, Hitler), lecz tak-
że polska scena polityczna ostatnich lat (Tymiński, Lepper, Izdeb-
ski). Ujmując rzecz zwięźle, w  otoczeniu tych, którzy nie potrafi ą 
o siebie zadbać, zawsze będą się pojawiać oferenci „rozwiązań nad-
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zwyczajnych”. Rzeczoną dysfunkcję można eliminować w  sposób, 
zdawałoby się, prosty. Oczekiwanie, by społeczni aktorzy zachowy-
wali trzeźwość polityczną, koresponduje przecież z  postulatem 
podnoszenia ich umiejętności komunikacyjnych. Niestety ten sce-
nariusz nie zawsze uwzględnia warunki jego realizacji. Problemem 
kluczowym są koszty wykraczające poza to, co trzeba wydać, by 
edukować słabszych uczestników publicznej debaty. Ucząc ich dba-
łości o sprawy własne i cudze, wzmacniając więzi umożliwiające im 
efektywne współdziałanie, polityczny przewodnik zdaje się na oce-
nę wymagającego elektoratu. Oznacza to, że w  interesie włodarzy 
niedysponujących stosownym programem oraz środkami umożli-
wiającymi jego realizację leży utrzymanie przewagi symbolicznej 
(perswazyjnej i  integracyjnej) nad tymi, którzy mogliby dostrzec, 
„że król jest nagi”.

Ukonstytuowanie się władzy niezasobnej wydaje się pułapką bez 
wyjścia dla wpadającej w nią wspólnoty politycznej. Legitymizacja 
przywództwa niedokapitalizowanego sprawia, że aktorzy uczestni-
czący w owym procesie stają się zakładnikami samych siebie. Powie-
rzają swój los tym, którzy nie mogą im pomóc. Tymczasem impas, 
o którym mowa, nie jest zupełny. Ograniczony wpływ obywatela na 
stosunki dominacji nie pozbawia go umiejętności szacowania – roz-
ciągniętych w czasie – konsekwencji wyboru określonej oferty poli-
tycznej (Rotengruber 2011: 166–250). Styl kierowania wspólnymi 
sprawami może stawać się lekcją dawaną mu przez włodarzy pań-
stwa zachodniego. Może się nią stawać, ponieważ obywatel, nawet 
jeśli tłumiony politycznie, zachowuje zmysł krytyczny jako uczest-
nik innych przedsięwzięć, przede wszystkim jako uczestnik życia 
gospodarczego. Sformułowana hipoteza badawcza wymaga rozwi-
nięcia. Wyjaśnienie, na czym polega proces legitymizacji przywódz-
twa politycznego oraz co czyni zdolnym (symbolicznie) zdomino-
wanego aktora do odróżniania politycznych uzurpatorów od 
wiarygodnych przewodników, poprzedzam przykładem. Z  historii 
Okrągłego Stołu wydobywam przesłanki ułatwiające odtworzenie 
rzeczonego mechanizmu.
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Kapitały promujące, legitymizacja przywództwa 
(przykład Okrągłego Stołu 1989)
Tezę o możliwości sprawowania demokratycznej kontroli nad pań-
stwem przez wspólnotę zróżnicowaną integracyjnie i kompetencyj-
nie ilustruje przypadek Okrągłego Stołu 1989 roku. Warto przypo-
mnieć, iż w opinii jednych, wydarzenie to polegało na pokojowym 
zażegnaniu sporu dzielącego ówczesne społeczeństwo, zdaniem 
drugich, służyło pozbawieniu „niewygodnych bohaterów podziemia 
solidarnościowego” wpływu na przebieg procesów transformacyj-
nych inicjowanych wówczas w Polsce. Rozbieżności pomiędzy wyra-
zicielami obu poglądów nie sposób usunąć za pomocą argumentów 
politycznych. Owszem, argumentów tych nie wolno lekceważyć. 
Wobec skali niezrozumienia wzajemnego nie należy ich jednak 
przeceniać. Prawidłowe posługiwanie się nimi wymaga alternatyw-
nego zbadania związków zachodzących między władzą prawomoc-
ną a  wolą ludu (defi niowaną jako głos politycznego suwerena). 
Z pomocą przychodzą między innymi socjolodzy wiedzy rekonstru-
ujący proces kształtowania się społecznych przekonań dotyczących 
takich politycznie nośnych kategorii jak przywództwo czy autory-
tet.

Pierre Bourdieu kluczem do rozumienia stosunków dominacji 
czyni gry prowadzone w  poszczególnych środowiskach (polach). 
Gry toczą się o nagrody (kapitały) możliwe do zdobycia w każdym 
z pól, na podstawie wiedzy (habitus), jaką posiadają ich uczestnicy 
(Bourdieu, Wacquant 2001: 104). Zgodnie z tym schematem rolnik 
zabiega o dobre zbiory, atrakcyjne ceny skupu czy rozbudowę gospo-
darstwa, menedżer o zawodową atrakcyjność, uznanie tych, z któ-
rymi współpracuje, oraz zainteresowanie tych, do których kieruje 
swoją ofertę, naukowiec natomiast o  sukces badawczy. Pierwszy 
aktor uczestniczy w  grze, w  której nagrodą główną są pieniądze 
(kapitał ekonomiczny), drugi uzależnia sukces fi nansowy od trwa-
łości więzi łączących przedsiębiorstwo z  jego otoczeniem (kapitał 
społeczny), trzeci wreszcie pokłada nadzieję w wiedzy, którą groma-
dzi, by ją pomnażać (kapitał kulturowy).
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Zapytać należy, co łączy przedstawicieli wymienionych środo-
wisk? Bourdieu odpowiada, że – pomimo różnic dotyczących lokal-
nie pojętych korzyści – każdy z nich pragnie pomnożyć (docelowo 
ważny) kapitał symboliczny tożsamy z  pojęciem autorytetu bądź 
uprawnienia do przywództwa. Jest to możliwe, ponieważ nagrody 
zdobywane w poszczególnych polach (środowiskach) przedstawiają 
określoną wartość także dla aktorów wywodzących się spoza nich. 
Przedstawiają dla nich wartość porównywalną, lecz nie wartość 
identyczną. Aby potwierdzić wygraną w wymiarze ponadlokalnym, 
konieczna jest wymiana (konwersja) posiadanych zasobów według 
aktualnie obowiązującego kursu przeliczeniowego odzwierciedlają-
cego powszechnie żywione przekonania dotyczące ich promocyj-
nych walorów. Dominująca pozycja zwycięzcy wynika więc z czegoś 
więcej niż dokonana w jego polu wycena tego, co zgromadził. Czyn-
nikiem przesądzającym o  jego sukcesie jest opinia na jego temat 
wyrażana przez całe społeczeństwo.

Wskazane kryterium znajduje zastosowanie w  analizie wyda-
rzeń poprzedzających Okrągły Stół. Koniec PRL-u  był okresem 
impasu utrzymującego się pomiędzy tymi, którzy metodami auto-
rytarnymi bronili posiadanego uprawnienia rozkazodawczego, 
a tymi, którzy pozostając w opozycji, stali się dla ówczesnego społe-
czeństwa autorytetami ekonomicznymi, moralnymi oraz politycz-
nymi. W zaproponowanym ujęciu, największym osiągnięciem Okrą-
głego Stołu było zniesienie cezury oddzielającej obie grupy. Jej 
miejsce zajęły zunifi kowane kryteria prawomocności roszczenia do 
przywództwa. Odpowiadając na wcześniej wyrażoną wątpliwość, 
w nowych okolicznościach czynnikiem decydującym o szansach na 
sukces pretendenta do władzy były przekonania tych, do których 
się zwracał jako polityczny oferent.

Tymczasem odtworzona zależność pociąga za sobą inną konse-
kwencję. Skoro warunkiem prawomocności roszczenia do przy-
wództwa jest posiadanie kapitałów promujących, to politycznie 
dominować – w realiach demokratycznych – powinni ci, którzy wię-
cej wiedzą, mają dostęp do zasobów ekonomicznych oraz są najle-
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piej zintegrowani. Skądinąd oczywiste domniemanie odsłania jego 
mniej oczywiste następstwa. To mianowicie, co wyróżnia jednych, 
odsłania braki drugich. Akumulacja kapitałów promujących tyleż 
pomaga społeczeństwu obywatelskiemu rozpoznać tego, komu chce 
powierzyć swój los, co czyni owo społeczeństwo jego nierównorzęd-
nym partnerem. Obywatele chcą wierzyć, że polityczny włodarz nie 
roztrwoni posiadanych zasobów. Nie mniej poważnie sprawa wyglą-
da z jego punktu widzenia. Jako przywódca wybrany według stan-
dardów demokratycznych jest zobowiązany do tego, by uzgadniać 
decyzje ze społecznymi interlokutorami nie zawsze zdolnymi, by go 
zrozumieć i nie zawsze chętnymi, by włączać się w publiczną debatę. 
Skala rozbieżności rodzi obawę, czy poddadzą się one rugowaniu, co 
należy rozumieć, czy strony politycznego dialogu zechcą je rugo-
wać?

Władza jako uprawnienie, 
władza jako zdolność 

Pytanie podsumowujące poprzedni paragraf jest starsze niż nowo-
czesne doświadczenie troski o państwo demokratyczne. Historycy 
myśli społecznej wiążą wyrażoną wątpliwość z  dwuznacznością 
pojawiającą się w ustaleniach Johna Locke`a dotyczących reguł kie-
rowania społeczeństwem obywatelskim. Barry Hindess przeciwsta-
wia pogląd Locke`a pochodzący z Dwóch traktatów o rządzie ze sta-
nowiskiem zajętym przez tegoż autora w  II Księdze Rozważań 
dotyczących rozumu ludzkiego (Hindess 1999: 38–40, 66–81; Locke 
1992: 163–338, Locke 1955). O ile w pierwszym tekście dominuje 
idea społecznego kontraktu, na mocy którego wybrane jednostki 
i grupy zostają upoważnione do reprezentowania ogółu (uprawnie-
nie), o tyle w tekście drugim na czoło wybija się umiejętność kre-
owania przez organ rozkazodawczy postaw obywatelskich, w skraj-
nych przypadkach wykluczania z  publicznej debaty uczestników 
niespełniających wymogów ustanowionych przez tenże organ 
(zdolność).



239

Prakseologia nr 157,  t .2/2015

Przeniesienie uwagi z  uprawnień przywódcy występującego 
w imieniu ufnych obywateli na jego zdolność korygowania przeko-
nań i kształtowania postaw politycznego otoczenia nie oznacza zgo-
dy Locke`a na tyranię. Zdaniem Roberta A. Dahla, celem autora 
Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego nie jest demontaż mechani-
zmu społecznej kontroli grup przywódczych (Dahl 1995: 170–188). 
Za konieczną uważa raczej kompetencyjną i moralną selekcję akto-
rów – z  nie zawsze szlachetnych pobudek – uruchamiających ów 
mechanizm. Do niesprawiedliwości i  przemocy zdolni są przecież 
nie tylko ci, którzy kierują wspólnymi sprawami, lecz także ci, od 
których oczekuje się, by podporządkowali się władzy sprawowanej 
dla dobra ogółu. Stąd rola, jaką XVII-wieczny Locke przypisuje edu-
kacji społecznej.

Dwuznaczność pojawiająca się u Locke`a koresponduje ze stano-
wiskiem Maksa Webera dotyczącym specyfi ki administrowania 
demokratycznego. Autor Gospodarki i  społeczeństwa wyjaśnia, iż 
„opiera się ono na założeniu zasadniczo równych kwalifi kacji 
wszystkich do kierowania wspólnymi sprawami, oraz minimalizuje 
zakres uprawnienia rozkazodawczego” (Weber 2002: 687–688). 
Takie postawienie sprawy wiedzie na powrót do pytania, czy nie-
równości kompetencyjne, integracyjne czy perswazyjne dzielące 
politycznego przewodnika oraz tych, którzy powierzyli mu swój los, 
przeczą demokratycznemu wyobrażeniu powszechnej partycypacji 
w kierowaniu organizmem politycznym? (Wypowiadając tę wątpli-
wość językiem Locke`a, czy władza jako zdolność wyklucza jej kom-
plementarne rozumienie jako uprawnienia?)

Weber odrzuca podobne domniemanie. Defi nicję administrowa-
nia legalnego demokratycznego uzupełnia wiedzą o  wyzwaniach, 
którym – nieprzerwanie – muszą stawiać czoło demokratycznie 
wybrani administratorzy. Jednym z tychże wyzwań jest zagrożenie 
nazwane przez Webera „polityką ulicy” (Weber 2002: 710–711; 
Bendix 1975: 423). Dotyczy ono nieuniknionego zgrzytu wywoła-
nego sposobem realizacji przez instytucje państwa demokratyczne-
go oczekiwań niższych warstw społecznych. Zdaniem Webera, spo-
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łeczne masy reprezentowane przez opinię publiczną posługują się 
kryterium materialnej sprawiedliwości. Chcą, by to, czego się doma-
gają, zostało zrealizowane przez urzędnika reprezentującego wła-
dze państwowe bądź samorządowe, na mocy słuszności roszczenia. 
Tymczasem nagabywany urzędnik nie może zaproponować społecz-
nemu interlokutorowi niczego, co wykracza poza formalne standar-
dy postępowania określone kodeksem wewnętrznym instytucji oraz 
obowiązującym prawem. Zgrzyt wydaje się nieunikniony. Trudno, 
na przykład, nie rozumieć bezrobotnych domagających się, by stwo-
rzono dla nich nowe miejsca pracy. Równie trudno jednak ganić 
urzędnika, który poza legalnym narzędziem umożliwiającym mu 
stymulowanie procesów gospodarczych, nie dysponuje gotowym 
rozwiązaniem – tu i  teraz – zaspokajającym potrzeby gorzej sytu-
owanych współobywateli.

Jak przezwyciężyć ów impas? Weber nie udziela prostej odpo-
wiedzi na to pytanie. Zamiast spekulacji na temat (rzekomo) eman-
cypacyjnych właściwości dyskursu publicznego, koncentruje się on 
na roli, jaką w  państwie administrowanym demokratycznie mają 
do odegrania politycy demagodzy. Osobowości obdarzone chary-
zmą, przyciągające uwagę społecznych mas zostają włączane w pro-
ces legitymizacji przywództwa przez wielkie ugrupowania politycz-
ne. Dołączają do grona ekspertów różnych specjalności. Ujmując 
rzecz metaforycznie, stają się wówczas „ekspertami od społecz-
nych emocji”. Niwelują (doraźnie) skutki rozwoju formalnej racjo-
nalności prawa, utwierdzając społeczne masy w  przekonaniu 
o  zasadności ich materialnych roszczeń. Luka pomiędzy oboma 
porządkami zostaje wypełniona – niestety wypełniona inaczej, niż 
oczekiwałby tego zdeklarowany orędownik porządku legalnego 
demokratycznego.

Choć w  zaproponowanej formule rządzeni czynią selektywny 
użytek z  demokratycznych uprawnień, to zdecydowanie częściej 
kierowani są za pomocą takich niejawnych form przemocy jak prze-
milczenie, separacja doświadczenia czy uwodzenie (Giddens 2001: 
225–226; Zybertowicz 1995: 190–208). Zarazem zauważyć trzeba, 
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iż stosowanie symbolicznej presji nie zawsze wynika z  zamiaru 
pozbawiania mniej zaradnych aktorów ich politycznych wolności. 
Owszem, wymienione środki mogą służyć ich ubezwłasnowolnie-
niu. W równym stopniu jednak ochronią ich przed złem, jakie mogą 
oni czynić sobie nawzajem, błędnie skalując własne uprawnienia. To 
zagrożenie sprawia, że prawo do występowania w imieniu wszyst-
kich przysługuje wyłącznie tym, którzy potrafi ą integrować wspól-
notę polityczną – czy w  każdym razie, jej reprezentatywną więk-
szość – wokół wspólnych celów i  powszechnie podzielanych 
wartości.

Fenomen władzy niezasobnej

Ułomnością dotychczasowych rozważań jest to, że nie dostarczają 
kryterium umożliwiającego odróżnienie roszczenia do przywódz-
twa uzasadnionego dobrem wspólnoty demokratycznej od form 
dominacji zagrażających jej porządkowi. W  świetle poczynionych 
ustaleń nabywanie uprawnień rozkazodawczych jest wynikiem kon-
wersji kapitałów promujących na docelowo ważny kapitał symbo-
liczny, gwarantujący jego posiadaczowi posłuch i szacunek otocze-
nia. Proces ten polega na kształtowaniu (się) przekonań wyborców 
reagujących w określony sposób na informacje o walorach kandyda-
ta do przywództwa politycznego. Ponieważ wartość zgromadzonych 
zasobów zależy od ich aktualnego kursu przeliczeniowego, może się 
zdarzyć, że zasobem defi cytowym będzie kapitał społeczny nazywa-
ny inaczej kapitałem zaufania. Taki scenariusz wydaje się tym bar-
dziej prawdopodobny, im trudniej rządzonym orientować się w ich 
położeniu oraz występować w obronie ich uprawnień politycznych.

Aby właściwie zrozumieć odtworzoną zależność, niezbędne jest 
następujące dopowiedzenie. Nie budzi wątpliwości dostęp organu 
rozkazodawczego do zasobów integracyjnych. Warunkiem koniecz-
nym sukcesu wyborczego są więzi łączące członków zwycięskiego 
ugrupowania. Obawy natomiast budzą okoliczności, w których owe 
więzi stają się warunkiem wystarczającym zwycięstwa. Możliwość 
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odniesienia go z pominięciem pozostałych kapitałów promujących 
powoduje, że do gier o władzę przystępują niezasobni pretendenci. 
Są niezasobni, lecz groźni. Ich atutem jest bowiem negatywny kapi-
tał społeczny (kapitał integracyjny), zakumulowany przeciwko 
zdezorientowanemu elektoratowi. Przemoc państwa uzasadniona 
troską o  los obywateli oraz ukryte za symboliczną zasłoną formy 
walki o  władzę pojętą jako cel partykularny, w  omawianym przy-
padku upodabniają się do siebie. W  rezultacie, społeczny partner 
władzy niezasobnej – niedoinformowany i  rozproszony – pada jej 
ofi arą. Amartya Sen przypomina, „jak ważne jest, by identyfi kować 
konkretne korzyści z  określonymi poczynaniami, co znakomicie 
ujął Vilfredo Pareto: »Jeśli w  wyniku pewnego działania A  tysiąc 
osób straci po franku, a jedna zyska tysiąc franków, to ta druga bar-
dzo energicznie będzie zabiegać na rzecz takiego posunięcia, pod-
czas gdy pozostałe opierać mu się będą bardzo słabo; śmiało można 
przypuścić, że to osoba zabiegająca o  owe tysiąc franków będzie 
bardziej skuteczna«” (Sen 2002: 141; Pareto 1994).

Charakterystyce przywództwa niezasobnego towarzyszy wątpli-
wość, czy nie pomija ona przypadku grupy zasobnej, lecz niechęt-
nej, by dzielić się ze społecznym otoczeniem posiadanymi kapitała-
mi. Taki przypadek czyniłby niezasadnym skojarzenie politycznego 
oportunizmu z „ubóstwem władzy” (budującej przewagę symbolicz-
ną na negatywnym kapitale społecznym). Zakładałby mianowicie 
istnienie przywódców zasobnych (silnych, kompetentnych, usto-
sunkowanych), którzy nie chcą inwestować w umiejętności kierowa-
nego przez nich społeczeństwa. Takie domniemanie – w zachodnich 
realiach – uznać trzeba za mało prawdopodobne. Zaniechania, 
o których mowa, świadczyłyby o nieracjonalności politycznego wło-
darza. Włodarz ów, wyposażając społecznych aktorów w  wiedzę 
o  tym, co leży w  ich interesie, zdolność negocjowania przez nich 
reguł poruszania się w  sferze publicznej, a  wreszcie umiejętność 
rozliczania władzy z jej dokonań, przygotowuje ich do roli obrońcy 
wartości demokratycznych. Takie inwestycje zwracają się z nawiąz-
ką. Polityczny inwestor – na długie lata – utrwala swój wizerunek 
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hojnego i  zasobnego przywódcy. Wyedukowany elektorat potrafi  
bowiem rozpoznawać jego rzeczywistą (nie tylko deklarowaną) 
przewagę nad politycznym konkurentami. Dlatego legitymizacja 
uprawnień rozkazodawczych (zakładająca ograniczenie symbolicz-
nej presji) wydaje się obiektywnym celem zasobnego przywódcy.

Niestety zasoby promujące w świecie dotkniętym kryzysem oka-
zują się dobrem rzadkim. Czy więc skazani jesteśmy na dominację 
polityków oportunistów? Łatwiej wszak obiecywać, niż spełniać 
obietnice. Jeśli dodać do tego, że wyspecjalizowali się oni w upodab-
nianiu się do kompetentnego przewodnika (wykorzystując percep-
cyjne ułomności elektoratu) wtedy sprawa wydaje się beznadziejna. 
Tymczasem widać światełko w tunelu. W upominaniu się o dobro 
wspólne pomagają najpierw intelektualiści. Potrafi ą oni nie tylko 
krytykować polityków, lecz także proponować rozwiązania alterna-
tywne. Jednak znaczenia tej grupy nie należy przeceniać. Intelektu-
aliści, jakkolwiek użyteczni, pozostają w nieustającym sporze wza-
jemnym, sporze pogłębiającym zagubienie uczestników sfery 
publicznej. Akcent pada raczej na samych polityków dających społe-
czeństwu lekcję oportunizmu. Oportunistyczny przekaz może sta-
wać się zrozumiały dla ogółu obywateli wbrew intencji oportunisty. 
Ten mianowicie nie potrafi  ustrzec się przed skutkami kumulacji 
własnych zaniechań dotyczących takich zadań jak edukacja społecz-
na czy ochrona mechanizmu partycypacji obywatela w życiu publicz-
nym (Habermas 2007: 399–438).

Przykładów ilustrujących wzmiankowany stan rzeczy nie trzeba 
szukać daleko. Telewizja Polska SA uzasadniająca „misją publiczną” 
abonamentowy system fi nansowania jej działalności zastąpiła 
publicystykę kulturalną, teatr telewizji czy dobre kino tasiemcowy-
mi serialami obsadzanymi przez aktorów amatorów. Jeszcze gorzej 
ma się sprawa z  komunikatem wysyłanym społeczeństwu wprost 
przez polityków. Zawężając ten wątek do kwestii esencjalnych, 
uczynili oni z  instytucji referendum straszak użyteczny w przepy-
chankach wzajemnych. Od 1989 roku w  Polsce odbyły się cztery 
referenda. Po referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europej-
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skiej (7–8 czerwca 2003) z możliwości odwołania się do woli spo-
łecznego suwerena nie skorzystał żaden rząd. Sejm obecnej kaden-
cji – zdominowany przez posłów Platformy Obywatelskiej 
i  Polskiego Stronnictwa Ludowego – odrzucił za to obywatelskie 
projekty referendum w sprawie systemu emerytalnego oraz obniże-
nia wieku szkolnego. Alternatywnej dyskusji na oba tematy – rzecz 
jasna – nie podjęto. Najwyraźniej politycy zwalniający samych sie-
bie z obowiązku uczestnictwa w społecznym dialogu nie widzą roz-
dźwięku pomiędzy ich uprawnieniami rozkazodawczymi a pryncy-
pium reprezentacji politycznej pojętym jako nadrzędny cel władzy 
sprawowanej metodami demokratycznymi. Najbliższe wybory 
pokażą, jaki przyniesie to skutek…

Emancypacyjne właściwości rynku. 
Zakończenie

To, co czyni silnym politycznych oportunistów, może zwracać się 
przeciwko nim wraz ze zmianą perspektywy poznawczej (zdezo-
rientowanego) elektoratu. Owszem, osiągnęli oni przewagę integra-
cyjną i  perswazyjną nad społecznym otoczeniem (Arrow 1979; 
Arrow 1985: 25–52). Trudne do wyobrażenia jest natomiast pełne 
oderwanie zmanipulowanych aktorów od tego, co leży w ich intere-
sie. Odwrócenie ich uwagi od problemów ogólnych rzadko skutkuje 
porzuceniem przez nich odpowiedzialności za jakość ich życia. 
Marek Ziółkowski, badając tę zależność, skupia się na „obiektyw-
nym interesie cząstkowym” konkretnych ludzi (Ziółkowski 2000: 
62–68). Bezdomny bądź bezrobotny tym szybciej uświadomi sobie, 
czego mu brakuje, im bardziej ów brak będzie mu doskwierał. Trud-
no dyskutować z tezą, iż tożsamość każdego z nas określają specy-
fi czne potrzeby i pragnienia. To jednak nie wszystko. Zaspokajanie 
potrzeb społecznych, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo 
czy dostatek, jest – z konieczności – doświadczeniem wykraczają-
cym poza uwarunkowania lokalne. Czy zatem nie należy posunąć 
się o krok dalej? Podążając tropem Ziółkowskiego, warto przyjrzeć 
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się konsekwencjom sumowania się obiektywnych interesów cząst-
kowych w wymiarze politycznym.

Społeczeństwo obywatelskie, pomimo trudności, z jakimi bory-
ka się jako zmarginalizowany uczestnik publicznej debaty (Foucault 
1998: 47–48; Hindess 1999: 28–44; Dahl 1995; Rotengruber 2006), 
nie traci swojej podmiotowości. Zachowuje zdolność orientowania 
się we własnych sprawach oraz (z mocy prawa) decyzyjną autono-
mię w dysponowaniu „kapitalistycznie funkcjonującą własnością” 
(Habermas 2007: 170–171). Habermas przypomina, iż „Gwarancją 
sfery publicznej są ekonomiczne i  społeczne warunki stwarzające 
każdemu jednakowe szanse spełnienia kryteriów pozwalających 
w niej uczestniczyć: szanse zdobycia wykształcenia i majątku, czyli 
kwalifi kacji konstytutywnych autonomii prywatnej. (…) Jeremy 
Bentham był nie do pomyślenia bez Adama Smitha” (Habermas 
2007: 189).

Polityczne perturbacje, nawet jeśli stawiają pod znakiem zapyta-
nia użyteczność mechanizmu społecznej kontroli władzy, nie są 
wystarczającym argumentem, by „grzebać sferę publiczną”. Obywa-
tel – także ten politycznie zdezorientowany – wystawia cenzurkę 
swoim przewodnikom jako uczestnik rynku. Tu bowiem, w stopniu 
nieporównywalnie większym niż w realiach politycznych, wyzwala 
się z narzuconych mu reguł uczestnictwa. Na korzyść tego domnie-
mania przemawiają następujące argumenty. Obywatel podejmuje 
decyzje gospodarcze zdecydowanie częściej niż decyzje polityczne. 
Dokonuje gospodarczych wyborów, zestawiając to, czym dysponuje, 
z  tym, co zamierza nabyć. Konfrontuje wreszcie swoją wiedzę 
z doświadczeniami innych, inicjując w ten sposób publiczną debatę 
o gospodarczej ofercie, rynkowej solidności oferenta oraz jego sto-
sunku do społecznego otoczenia (Rotengruber 2011: 231–250).

Ponieważ miejsce poczesne wśród przedstawicieli życia gospo-
darczego zajmuje administracja państwowa (odpowiedzialna za 
poprawne funkcjonowanie systemu reprodukcji materialnej), ocena 
politycznego włodarza dokonuje się, kiedy wtórnie rozpoznany 
zostaje on jako obligatoryjny oferent produktu politycznego – pro-
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duktu, którego odbiorcą fi nalnym jest społeczeństwo obywatelskie. 
Właśnie w  tym oświetleniu oferent nierzetelny może spodziewać 
się „reklamacji”. Ma, co prawda, do dyspozycji środki symboliczne-
go oddziaływania deprecjonujące niezadowolonych „klientów”. Się-
gając po nie, musi się jednak spodziewać, że miejsce otwartej kryty-
ki będzie zajmować (nie zawsze jawny) opór przejawiający się takimi 
zachowaniami jak strajki, oszukiwanie fi skusa czy zaskakujące wer-
dykty wyborcze. Obywatele lekceważeni przez politycznego prze-
wodnika nie czują się bezbronni. Odpowiadają mu pięknym za 
nadobne. Kierując się tą przesłanką, pragnę wyrazić nadzieję, że 
jako społeczeństwo cieszące się od ćwierćwiecza pełnią politycznych 
wolności, opanowaliśmy – choćby w części – umiejętność odróżnia-
nia tych, dla których władza jest służbą publiczną, od tych, którzy 
czynią z  niej sposób osiągania celów partykularnych. Odsiewanie 
ziarna od politycznych plew jest możliwe. Wrogiem tych ostatnich 
jest bowiem czas.
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S u m m a r y

Civil Society, Welfare State, Market Mechanism. 
On Forgotten Role of Democracy 

From time immemorial the left wing politicians and social scientists critically disposed 
towards the Enlightenment ideal of democracy focus their attention on these dysfunctions 
of public life which put it into question. A special place in the critique occupies the problem 
of free market economy treated as the sphere (partially) excluded from control exercised by 
the civil society. Th e power of money and the democratic decision-making process are in 
permanent clash. Th e eff ect of this discrepancy is distorted picture of political life. Public 
opinion in democratic state is no longer able to defend its political autonomy. Meanwhile, 
there is forgotten solution. Th e liberal theory from its 18th century beginnings put stress to 
fundamental ability of market participants to estimate properly value of diff erent goods 
(off ered by the market). If the market is taken as the mechanism of parallel promotion and 
distribution of political products, then “political consumers” can no longer be treated as 
helpless actors. It`s just the opposite way. Since they are able to distinguish better political 
proposal from the worse ones, they can play active part in political life.

K e y w o r d s :  d e m o c r a c y ,  c i v i l  s o c i e t y ,  w e l f a r e  s t a t e ,  m a r k e t 
m e c h a n i s m




