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Wprowadzenie
„Fikcja polityczna” to pojęcie, koncepcja czy idea stanowiąca uproszczony i umowny
sposób komunikowania pewnych treści politycznych, zwłaszcza opisu wzajemnych relacji i oddziaływań pomiędzy rządzonymi i rządzącymi. Pojęcia tego nie używa się zatem
w niniejszej pracy w sensie polemicznym, w celu przeprowadzenia krytyki współczesnej
demokracji, tylko analitycznym, na podobieństwo znanych konstytucjonalizmowi fikcji
prawnych (np. brytyjskie „król nie może czynić źle”1, czy jeszcze wcześniejsze wyobrażenia na temat statusu osoby monarchy2). Rozpatrywane tu koncepcje umowy i reprezentacji, fundamentalne idee współczesnej demokracji przedstawicielskiej, będą rozważane
przede wszystkich ze względu na funkcję, jaką pełnią w systemie politycznym. Należy
oczywiście zaznaczyć, że nie są to jedyne takie konstrukcje, a pełniejsza analiza demokratycznej ideologii powinna uwzględniać towarzyszące im pokrewne fikcje, na przykład władzy (suwerenności) ludu.
Funkcja idei umowy i reprezentacji — i jest to podstawową tezą poniższych rozważań
— polega na legitymizowaniu istniejącej w demokratycznym systemie politycznym dystrybucji władzy, przy czym fikcja umowy (społecznej) ma znaczenie w większej mierze
genetyczne, to znaczy wyjaśnia i uzasadnia pochodzenie danego układu relacji między
poddanymi a panującymi, fikcja reprezentacji dotyczy zaś przede wszystkim mechanizmu reprodukowania i aktualnego funkcjonowania tych relacji. Zadaniem artykułu
będzie przeanalizowanie treści owych koncepcji i ukazanie ich roli w formule legitymizacyjnej współczesnej demokracji. W tym celu zostanie najpierw naszkicowany pewien
całościowy model legitymizacji systemu politycznego, a następnie wkomponowane weń
koncepcje umowy i reprezentacji.
1

E. Gdulewicz, W. Kręcisz, Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w:] Ustroje państw współczesnych, red.
W. Skrzydło, Lublin 2000, s. 44.
2 Zob. np. klasyczne studium E. Kantorowicza, Dwa ciała króla, Warszawa 2007, szczególnie rozdz. VII.2.
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Fikcja umowy społecznej ujmuje rudymentarną społeczną relację władzy politycznej, zachodzącą między rządzącymi (panującymi) a rządzonymi (poddanymi) w normatywnych kategoriach dobrowolnego układu między ludem (wspólnotą polityczną)
a pełniącymi wobec niego rolę służebną reprezentantami. Fikcja reprezentacji uzupełnia
ten obraz, maskując ową władzę jako reprezentowanie (samych obywateli, ich interesów,
poglądów itp.). W ten sposób wektor relacji władzy ulega odwróceniu: nie przebiega
on już, jak to się dzieje w rzeczywistości, od rządzących do rządzonych (wyjąwszy sam
akt wyboru panujących w demokracji), ale od suwerennego ludu do działających na
jego zlecenie reprezentantów. Tym samym politologiczny opis mechanizmów systemu
politycznego ustępuje miejsca, w demokratycznej formule legitymizacyjnej, wyidealizowanemu (fikcyjnemu) jego ujęciu. Następnie jednak owo ujęcie fikcyjne trzeba zwrotnie
włączyć do opisu politologicznego, bo zbiorowe wyobrażenia legitymizacyjne kształtują
postawy wobec rządzących i całego systemu politycznego, i w tym sensie są nie mniej
realne od „rzeczywistych” mechanizmów władzy, w istocie umożliwiają bowiem ich
podtrzymywanie.

Legitymizacja
L e g i t y m a c j ę należy tu rozumieć jako stan systemu politycznego, w którym rządzeni
uznają roszczenie do posłuszeństwa wysuwane przez rządzących za uzasadnione, l e g i t y m i z a c j ę zaś — jako proces zmierzający do uzyskania bądź podtrzymania legitymacji. Legitymacja oznacza zatem pewien stan, a legitymizacja — proces prowadzący,
mniej lub bardziej udanie, do osiągnięcia tego stanu3. Legitymację polityczną można
rozpatrywać na trzech poziomach: normatywnym (ideologicznym), instytucjonalnym
i personalnym. W tym pierwszym przypadku dotyczy ona podstawowych systemów
wartości, norm i idei, na których opiera się system, i z których wyrastają jego instytucje
polityczne. Na drugim poziomie legitymacja przysługuje samym tym instytucjom, regułom prawnym, procedurom i organom władzy. Na trzecim wreszcie — konkretnym
osobom, które w danym momencie dzierżą ster rządów.
Kwestia legitymizacji (uprawomocnienia) zajmuje ważne miejsce w ogólnej teorii
władzy, choćby z powodów instrumentalnych: nie ulega bowiem wątpliwości, że fakt
posiadania przez panujących legitymacji obniża koszty rządzenia i koreluje pozytywnie ze stabilnością systemu politycznego, niezależnie od tego, czy uznamy legitymację
za warunek owej stabilności4. Lipset, rozważając związek między poziomem legitymacji i skutecznością systemu politycznego z jednej strony, a jego stabilnością z drugiej,
wyróżnia cztery możliwe przypadki: wysoka legitymacja i wysoka skuteczność, wysoka
legitymacja i niska skuteczność, wysoka skuteczność i niska legitymacja oraz niskie sku3 Por. W. Sokół, Legitymacja, [w:] Polityka — Ustrój — Idee. Leksykon politologiczny, red. M. Chmaj,
W. Sokół, Lublin 1999, s. 174.
4 Held wskazuje inne możliwe źródła akceptacji władzy, a tym samym stabilności systemu (D. Held,
Models of democracy, Stanford 2006, s. 197). Warto jednak zauważyć, że niektóre z nich, np. tradycja, stanowią w ujęciu wielu innych autorów podtypy władzy legitymizowanej, nie zaś osobną kategorię.
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teczność i legitymacja. Pierwszej i ostatniej z tych konfiguracji odpowiada, jak należy
oczekiwać, odpowiednio stabilność i niestabilność systemu politycznego. Co do dwóch
pośrednich, stabilność systemu jest w stanie zapewnić, zasadniczo, tylko jeden z dwóch
rozpatrywanych czynników pod nieobecność drugiego, przy czym legitymacja wydaje
się odgrywać większą rolę: „W krótkim okresie bardzo skuteczny, lecz nieposiadający
legitymizacji system — taki, jak w dobrze rządzonej kolonii — jest bardziej niestabilny
niż reżimy, które są relatywnie mało skuteczne, lecz mają wysoki poziom legitymizacji”5.
Obustronne oddziaływanie zachodzi też między dwoma czynnikami, które rozpatrywano wcześniej jako korelaty stabilności, tj. skutecznością i legitymacją systemu:
zdolność do realizacji przez system polityczny celów jest pozytywnie skorelowana z poziomem jego legitymacji. Z kolei, skuteczne realizowanie celów zwrotnie legitymizuje
system. Podobnie sądzi Ch. Thornhill: „Legitymacja wywodzi się ze zdolności systemu
politycznego do przystosowania się do realizacji swoich funkcjonalnych celów, do podejmowania działań politycznych precyzyjnie dopasowanych do specyficznej struktury
danego społeczeństwa i, ogólnie, do posługiwania się władzą tak, by skutecznie stabilizować środowiska społeczne, w których jest ona ulokowana”6. Thornhill zwraca też uwagę na jedną z historycznie ważnych, pierwotnych funkcji legitymacji: dzięki uzyskaniu
prawomocności władza polityczna może się poniekąd wyabstrahować, to znaczy działając w różnych sferach na całym obszarze, na którym rozciąga się jej wpływ, nie musi
za każdym razem uzasadniać swoich decyzji, ani też, ogólnie, prawa do podejmowania
wiążących dla wspólnoty decyzji7. W ten sposób legitymacja konstytuuje niejako system
polityczny jako funkcjonalnie odrębną składową systemu społecznego.

Obiektywny a subiektywny charakter legitymizacji
Jedna z podstawowych dyskusji dotyczących kwestii legitymizacji władzy toczy się wokół jej subiektywnego bądź obiektywnego charakteru. Sformułowana wyżej definicja należy do tego pierwszego nurtu i ujmuje legitymację jako subiektywne przeświadczenie
podwładnych o prawowitości władzy. Jak stwierdza T.H. Rigby, system posiada legitymację o tyle, „o ile podporządkowanie rządzonych żądaniom rządzących jest oparte na
wierze, że podstawy, na których opierają się te żądania, są słuszne. Wiara ta nie musi być
powszechna, jej charakter i siła mogą się różnić zależnie od grupy, osoby czy sprawy”8.
5 S.M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, przeł. G. Dziurdzik-Kraśniewska, Warszawa
1998, s. 85–86.
6 C. Thornhill, Political legitimacy: a theoretical approach between facts and norms, „Constellations” 18,
2011, nr 2, s. 139. W innym ujęciu legitymacja rodzi się z właściwego, funkcjonalnego wobec potrzeb społeczeństwa korzystania z tego zasobu społecznego, którym jest władza (s. 144).
7 Ibidem, s. 147.
8 T.H. Rigby, Władza i jej prawomocność w sowieckim systemie politycznym, [w:] Władza i polityka:
wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988. Podobnie sądzi
Leszek Sobkowiak, definiując legitymację jako „realnie istniejący stan akceptacji społeczeństwa bądź jego
znaczących kręgów dla systemu politycznego i jego elementów składowych (reżimu politycznego, po-
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Przeciwne stanowisko reprezentuje między innymi D. Beetham. Jego punktem wyjścia jest krytyka Weberowskiego rozumienia legitymizacji jako „wiary w prawomocność”9, któremu przeciwstawia trzy obiektywne kryteria legitymacji:
1) przestrzeganie reguł obejmowania i sprawowania władzy, jej legalność;
2) zgodność tych reguł z sądami normatywnymi, moralnymi podwładnych;
3) wyrażanie poparcia dla systemu ze strony podwładnych poprzez współdziałanie
z władzami, akty symboliczne itd.10
Beetham sprzeciwia się tym samym sprowadzaniu całego zagadnienia do wyrobienia
w podwładnych przekonania o prawomocności systemu i postuluje, by zamiast składać
tylko raport o istnieniu lub nie wiary w legitymację, badać, czy władza jest rzeczywiście
sprawowana zgodnie z zasadami (1), czy te zasady są zgodne z panującymi w społeczeństwie ideami i sądami moralnymi (2) i czy podwładni wyrażają poparcie dla systemu (3).
Argumentacja ta w gruncie rzeczy nie przekonuje, bo przecież owa „wiara w legitymizację” nie jest przypadkowa, ale wynika właśnie z oceny przez poddanych poszczególnych
czynników — kryteriów legitymizacji — o których pisze Beetham. Spełnienie postulatów
1, 2 i 3 (czy jakiegoś innego zestawu kryteriów) jest podstawą wytworzenia się wiary
w legitymację systemu, ale jednocześnie w ostatecznym rozrachunku liczy się właśnie ta
wiara. Jeśliby bowiem, dla przykładu, przejęcie władzy odbyło się z pogwałceniem obowiązujących reguł (np. fałszerstwo wyborcze, przewrót pałacowy itd.), a opinia publiczna
by o tym nie wiedziała, to ów obiektywny fakt nie wpłynie na legitymizację. Inaczej mówiąc, podwładni muszą przede wszystkim dysponować odpowiednimi i pełnymi danymi,
by kształtować swoją ocenę systemu na podstawie zaproponowanych kryteriów. Dlatego
tak ważna jest, niedoceniana przez Beethama, możliwość manipulacji propagandowej ze
strony rządzących. Prawdopodobnie „większość rządów, a może nawet wszystkie, próbują stworzyć legitymizację, manipulując wiedzą, myślami i przekonaniami swoich obywateli. W efekcie legitymizacja może być po prostu formą ideologicznej hegemonii lub
dominacji”11. Również ze względu na taką możliwość, w ostatecznych rozrachunku, to
subiektywne przekonanie o prawomocności, o którym pisał Weber, decyduje o tym, czy
system cieszy się legitymizacją (i jak silną) wraz z wszystkimi związanymi z nią korzyściami (stabilność, efektywność, współpraca podwładnych itp.)12.
szczególnych instytucji, elity politycznej, podmiotu władzy), wynikający z pozytywnej oceny genezy i lub
sposobów i skutków ich funkcjonowania” (L. Sobkowiak, Legitymizacja polityczna, [w:] Studia z teorii
polityki: tom II, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998, s. 154.) oraz Lipset („Legitymizacja
obejmuje zdolność systemu do wytworzenia i podtrzymywania przekonania, że istniejące instytucje polityczne są dla społeczeństwa najlepsze”, Lipset, op. cit., s. 81) i autorzy cytowani przez W. Sokoła, Legitymizacja polityczna, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki,
Lublin 2007, s. 223.
9 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2002, s. 158–159.
10 D. Beetham, The legitimation of power, New York 1991, s. 15–20.
11 A. Heywood, Teoria polityki, przeł. M. Jasiński, Warszawa 2009, s. 142.
12 Warto rozpatrzyć jeszcze następującą obiekcję R. Nozicka wobec subiektywnego rozumienia legitymacji: „Próby wyjaśnienia pojęcia prawomocności władzy politycznej w kategoriach przekonań i postaw jej poddanych napotykają trudności związane z uniknięciem ponownego odwołania się do pojęcia
prawomocności, gdy trzeba precyzyjnie wyjaśnić treść owych postaw i przekonań”. Należy zatem, zda-
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Z tego samego powodu nietrafne wydaje się przeciwstawienie sobie przez W. Sokoła trzech koncepcji prawomocności: pierwszej, uzależnionej od „spełnienia pewnych
zewnętrznych lub transcendentalnych wartości lub warunków, takich jak: boskie pochodzenie […], prawa natury, prawa historii, nieśmiertelna tradycja, prawa ludzkie”;
drugiej, liberalnej teorii zgody, opartej na szerokiej i świadomiej partycypacji obywateli
w procesie politycznym”; oraz trzeciej, behawioralnej, określającej „prawomocność jako
przekonanie”13, a przez nas nazywanej subiektywną. Otóż, owo subiektywne przekonanie (koncepcja trzecia) nie jest, jak wskazywano, zawieszone w próżni, a jego podstawę
stanowią składniki dwóch pierwszych koncepcji. Ujmując rzecz od drugiej strony, boskie pochodzenie władzy, by wziąć pierwszy z brzegu przykład, nie jest przecież jakimś
obiektywnym faktem, tylko właśnie wiarą, przekonaniem poddanych (a niekiedy i panujących). Takie podejście pozwala na zintegrowanie obiektywnych i subiektywnych teorii
legitymizacji.

Transmitery legitymizacji
W każdym akcie władzy występują, w różnych proporcjach, składniki (potencjalnego)
przymusu i legitymacji. Nie są to, jak się przyjmuje w klasycznych ujęciach tego problemu, dwa odrębne rodzaje władzy (power i authority czy puissance i l’autorité) ani tym
bardziej, jak chciałaby Arendt, przejawy, odpowiednio, przemocy i władzy14, ale czynniki współwystępujące z różnym natężeniem. Typy idealne, wyznaczające krańce owego
kontinuum, reprezentuje władza oparta na czystej legitymacji, bez elementu przymusu,
na przykład autorytet powszechnie szanowanego mędrca15 i, z drugiej strony, władza
oparta wyłącznie na przymusie, nieuważana w najmniejszym stopniu za prawomocną
niem Nozicka, wykroczyć poza „ten oto banał: władza prawomocna to taka władza, która zdaniem większości jej poddanych rządzi prawomocnie” (R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, przeł. P. Maciejko,
M. Szczubiałka, Warszawa 2010, s. 164). Po pierwsze jednak, to tautologiczne z pozoru sformułowanie ma istotny społeczny sens, silne przekonania mogą bowiem generować postawy i zachowania, które
owym przekonaniom nadają rzeczywistą treść (uważając władzę za prawomocną, poddani zachowują się
tak, że staje się ona faktycznie prawomocna). Po drugie, zaproponowane ujęcie nie ogranicza się do tej
prostej konstatacji. Uznanie roszczeń do posłuszeństwa wysuwanych przez rządzących za „uzasadnione”
dokonuje się przez odwołanie do jakiegoś zewnętrznego wobec samych rządzących probierza normatywnego — źródła legitymacji (więcej na ten temat niżej). Wyjaśnienie miałoby nieuprawniony charakter
ignotum per ignotum wyłącznie wtedy, gdyby prawomocność władzy wywodzić z samego faktu jej istnienia. A przecież nierzadko wysiłki legitymizacyjne rządzących zawodzą, a system bywa despotyczny
(pozbawiony legitymacji).
13 W. Sokół, op. cit., s. 174–175.
14 H. Arendt, O przemocy, [w:] idem, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa 1999,
s. 56–57.
15 W istocie tak właśnie należałoby rozumieć pojęcie autorytetu: jako władzy opartej na czystej legitymacji, niewymagającej przymusu, perswazji (racjonalnego przekonywania), manipulacji ani żadnych innych bodźców motywujących do działania zgodnego z wolą podmiotu cieszącego się autorytetem. Działanie
takie staje się zatem automatyczne i bezrefleksyjne. Zob. J. Węgrzecki, Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie
władzy i ich struktura, Warszawa 2011, s. 81.
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przez tych, którzy jej podlegają (władza dyktatorska, a poza sferą polityczną np. rozbójnika, grożącego swej ofierze bronią). Większość rzeczywistych przejawów władzy sytuuje się pomiędzy tymi biegunami. Współczesne demokracje nie stanowią tu wyjątku:
groźba sankcji karnych, majacząca w tle okazałego gmachu prawa i moralności, stanowi istotną motywację do podporządkowania się władzy. Aby uzyskać wgląd w „neurofizjologię” aktu władzy, to znaczy zanalizować mechanizm komunikowania w relacji
władca–podwładny, warto posłużyć się pojęciem transmitera, odpowiednio, przymusu
i legitymizacji.
Tr a n s m i t e r p r z y m u s u to nośnik, materialny lub symboliczny, groźby zastosowania przez rządzącego przemocy wobec rządzonego. Transmiter przymusu stanowi
zatem przesłanie, w którym zakodowana jest następująca treść: „Jeśli nie podporządkujesz się mojej woli, zastosuję przemoc”. Może on przybrać postać groźby słownej, gestu,
przedmiotu (pałka policyjna, pistolet, rózga) czy sankcji zawartej w przepisie prawnym.
Natomiast t r a n s m i t e r l e g i t y m a c j i to, analogicznie, nośnik prawomocnego
roszczenia do posłuszeństwa wysuwanego przez rządzącego wobec rządzonego. Niesie
on innego rodzaju przesłanie: „Moje żądanie posłuszeństwa wobec ciebie jest uzasadnione, bo wynika ze zgody większości /religii/tradycji itp.” Jego rolę mogą spełniać:
1) formuła legitymizacyjna, czyli zespół norm, idei, wyobrażeń zbiorowych i wyjaśnień służących do uzasadnienia nierównej dystrybucji władzy w systemie politycznym;
2) procedury obejmowania władzy (sukcesji) i jej sprawowania, od których prawidłowego wypełniania zależy postrzeganie władzy jako prawomocnej;
3) realne działania rządzących, których funkcja legitymizacyjna polega na wykazaniu
skuteczności danej władzy w zapewnianiu poddanym bezpieczeństwa, dobrobytu materialnego itp.;
4) rytuały polityczne, w sposób symboliczny przetwarzające i komunikujące treści
formuły legitymizacyjnej, a także jednoczące wspólnotę wokół wspólnych wartości i celów, budujące jej zbiorową tożsamość16.
Także i nośniki legitymacji mogą przybierać różnorakie formy zewnętrzne: przekaz
werbalny (od ustnego przekazywania mitu założycielskiego plemienia z pokolenia na
pokolenie, przez doktryny uzasadniające boskie pochodzenie władzy w teokracji, po
rozbudowany aparat propagandowy nowoczesnego państwa), ale także przedmioty nacechowane symbolicznie (insygnia władzy) czy ceremonie (koronacja, zaprzysiężenie,
obchody świąt państwowych).
Skuteczność wysiłków legitymizacyjnych podejmowanych przez panujących zależy od
wielu czynników, między innymi wskazanych wcześniej przez Beethama dostosowania reguł obejmowania i sprawowania władzy do sądów normatywnych poddanych oraz przestrzegania tych reguł przez rządzących (praworządności), ale także od przesłanek bardziej
instrumentalnych czy pragmatycznych (efektywność działania władzy, rozwiązywania
konkretnych problemów, wypełniania podstawowych funkcji publicznych). W każdym
razie, udane zabiegi legitymizacyjne skutkują uzyskaniem przez system uprawomocnie16 Por. W Sokół, Legitymizacja, [w:] Polityka — Ustrój — Idee…, s. 178, który jako główne składniki
procesu legitymizacji wymienia argumenty, działania, procedury i symbole.
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nia. Wyraża się to z kolei poprzez transmitery legitymacji, za których pośrednictwem podwładni manifestują swoje poparcie (przeświadczenie o prawomocności władzy) w różnej
formie: biernie, podporządkowując się posłusznie prawu bądź nakazom panujących lub
czynnie, poprzez partycypację polityczną lub nawet bezpośrednie demonstrowanie poparcia dla systemu. Zależności te przedstawiono na rycinie 1, gdzie dwukierunkowy charakter nośnika oznacza, po pierwsze, że wysiłki legitymizacyjne okazały się skuteczne, to
znaczy rządzący odpowiedzieli na nie uznaniem legitymacji systemu, po drugie zaś, że
niektóre transmitery mogą spełniać te dwie funkcje jednocześnie (oddziaływać dwukierunkowo). Na przykład ceremonia koronacji monarchy niesie treści legitymizujące (przekazanie uprawnień władczych sukcesorowi), a jednocześnie tłumny w niej udział poddanych świadczy o uznaniu przez nich tego aktu za prawomocny. W podobnych kategoriach
można analizować demokratyczne wybory. Nośnik jednokierunkowy (ryc. 2) to natomiast
taki, który nie zdołał skutecznie zalegitymizować władzy, tj. wywołać pozytywnej reakcji
ze strony poddanych (uznania legitymacji), bądź też ta reakcja jest odłożona w czasie i nie
następuje bezpośrednio po zabiegach legitymizacyjnych. Przykładem pierwszej sytuacji
może być nieskuteczna propaganda państwa totalitarnego, drugiej — edukacja obywatelska w szkole, kształtująca przyszłe postawy wobec systemu politycznego.
Legitymizacja
(formuła legitymizacyjna, procedury, działania, symbole, rytuały)

RZĄDZĄCY

PODWŁADNI

Legitymacja
(posłuszeństwo, partycypacja polityczna, demonstrowanie poparcia)
Rycina 1. Dwukierunkowy transmiter legitymizacji (transmiter legitymizacji-legitymacji)
Legitymizacja

RZĄDZĄCY

PODWŁADNI

Rycina 2. Jednokierunkowy transmiter legitymizacji

Źródła uprawomocnienia władzy
Rozważania na temat źródeł, z których rządzący czerpią swoje roszczenie do posłuszeństwa, za punkt wyjścia biorą zazwyczaj klasyczną typologię M. Webera. Niemiecki
socjolog wyróżnił trzy typy prawomocnego panowania: charyzmatyczne, tradycyjne
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i legalno-racjonalne. To pierwsze opiera się na przypisywaniu władcy jakichś ponadprzeciętnych, niekiedy nadnaturalnych cech i możliwości, nierzadko o religijnej
proweniencji. Odczuwany przez poddanych nakaz posłuszeństwa nie wynika w tym
przypadku z funkcji piastowanej przez władcę — panowanie charyzmatyczne stanowi
wręcz antytezę instytucjonalizacji — ale z uznawania go za mesjasza, proroka, męża
opatrznościowego, bohatera, wybawcę itd. Legitymacja tradycyjna wypływa nie tyle
z osobistych przymiotów władcy, ile z tradycyjnych norm regulujących mechanizmy
sukcesji i sprawowania władzy, których przestrzeganie stanowi podstawę uprawomocnienia. W ten sposób umocowane jest panowanie naczelnika rodu, wodza plemienia,
dziedzicznego monarchy czy przywódcy hierarchicznej organizacji religijnej. I wreszcie, wykształcenie się legalno-racjonalnego typu panowania wiąże się z wyraźnym, charakterystycznym dla europejskiej epoki nowożytnej, rozdzieleniem urzędu od piastującego go człowieka i przypisaniem władzy do tego pierwszego. Poddani są zatem winni
posłuszeństwo rządzącym tylko w takim zakresie, w jakim praworządnie (zgodnie ze
skodyfikowanymi zasadami) wypełniają oni urząd, z którym ów obowiązek posłuszeństwa jest powiązany17.
Proponuję inną typologię źródeł legitymacji władzy (ryc. 3), komplementarną wobec propozycji Webera. O ile bowiem tamta dotyczy w istocie formy uprawomocnienia
(to znaczy, czy dokonuje się ono za pośrednictwem osobistych atrybutów, tradycyjnych,
niepisanych norm, czy też zracjonalizowanych i skodyfikowanych przepisów i procedur),
o tyle zaproponowana konstrukcja bierze za kryterium zawarte w formule legitymizacyjnej wyjaśnienie genezy władzy, używane przez rządzących do jej zalegitymizowania. Wyróżnione cztery podstawowe źródła legitymacji władzy, służące zarazem jako wyjaśnienia
i uzasadnienia tytułu rządzących do jej sprawowania, wydają się obejmować, jeśli nie całe,
to przynajmniej większą część spektrum wyobrażeń politycznych społeczeństw ludzkich.

Źródła legitymacji

Religia

Tradycja

Teokratyczna

Patrymonialna

Wiedza

Wola
ludu

Brak
legitymacji

Władza
Merytokratyczna Kontraktualna

Despotyczna

Rycina 3. Źródła legitymacji i odpowiadające im rodzaje władzy

17

M. Weber, op. cit., ks. I, rozdz. III.
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Religia od niepamiętnych czasów dostarczała władzy uzasadnienia, a w cywilizacji
europejskiej rolę tę pełniła aż do epoki średniowiecza. Rządy, które opierają się na religijnym uprawomocnieniu władzy, nazywa się teokratycznymi. Pod pojęciem tradycji
rozumie się tu niereligijne składniki przekazu kulturowego wspólnoty (mity, narracje
historyczne, ugruntowane, „odwieczne” sposoby przekazywania i sprawowania rządów
itd.), na których ufundowane są relacje władzy, niezależnie od tego, czy owa tradycja
jest autentyczna, czy została na potrzeby polityczne „stworzona”. Kategoria legitymacji
tradycyjnej w niniejszej klasyfikacji jest zbliżona do Weberowskiego panowania tradycyjnego, odnosi się jednak, jak już wskazano, bardziej do treści formuły legitymizacyjnej
niż do sposobu uprawomocnienia władzy.
Merytokracja opiera się na wiedzy, którą przypisują sobie rządzący, a która dotyczyć
może bądź to najbardziej fundamentalnych kwestii ontologicznych i etycznych (np. w utopii platońskiej, gdzie rządzić mieli filozofowie z racji ich uprzywilejowanego dostępu do
świata idei i, co za tym idzie, wiedzy na temat optymalnego ładu społeczno-politycznego18), bądź też specjalistycznych kwestii technicznych (na tym opiera się coraz większa
rola ekspertów w rządzeniu nowoczesnymi państwami). W każdym przypadku wiedza ta
ma charakter ezoteryczny, to znaczy dostęp do niej mają tylko nieliczni, a ta różnica w dostępie do wiedzy stanowi uzasadnienie nierównomiernej dystrybucji władzy.
Władza „kontraktualna” — najbardziej nas tu interesująca kategoria — wywodzi
swą prawomocność z woli ludu czy też zgody powszechnej. Uzasadnienie to przybiera
najczęściej postać umowy społecznej, czyli pewnej filozoficzno-prawnej fikcji zakładającej, że poddani dobrowolnie zgodzili się przekazać rządzącym, z reguły w sposób
odwracalny, swoje suwerenne uprawnienia władcze. Ten, trzeba przyznać, dość nienaturalnie brzmiący termin wprowadzam tu dla odróżnienia od „demokracji” — pojęcia,
którego w klasyfikacji systemów politycznych używam na oznaczenie ich proceduralnego wymiaru. Okazuje się bowiem, że demokratyczne procedury rządzenia nie muszą
koniecznie iść w parze z uprawomocnieniem władzy odwołującym się do woli ludu.
Klasycznym przypadkiem takiej rozbieżności są na przykład siedemnastowieczne kolonie purytańskie w Ameryce, będące w istocie demokratycznymi teokracjami19. Na ogół
prawdziwa jest natomiast zależność odwrotna, to znaczy kontraktualnej legitymacji towarzyszy z reguły demokracja, choć i temu stwierdzeniu można by przeciwstawić przykłady koegzystencji pierwocin teorii umowy społecznej z absolutyzmem w nowożytnej
Europie.
Wyróżnione tu źródła legitymizacji można by jeszcze podzielić, idąc za Beethamem,
na zewnętrzne i wewnętrzne wobec społeczeństwa. Do tych pierwszych, postrzeganych
jako istniejące obiektywnie, należą religia i wiedza, do drugich, wytworzonych przez
18 Platon, Państwo, t. I−II, Alfa, Warszawa 1999. Mechanizm działania władzy opartej na roszczeniu
do obiektywnej wiedzy o optymalnym ładzie społecznym analizuje — i krytykuje z pozycji liberalnych, jako
prowadzący do zniewolenia — I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, [w:] idem, Cztery eseje o wolności, Poznań
2000, s. 212 nn.
19 Szerzej na ten temat: M. Potz, Teokracje północnoamerykańskie. Historia i współczesność, [w:] Myśl
społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Lublin 2013, s. 276–279.
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wspólnotę (w przeszłości lub obecnie) — tradycja i wola ludu20. Dopełnienie klasyfikacji
stanowi władza pozbawiona legitymacji, którą, zgodnie zresztą z tradycyjnym rozumieniem tych pojęć, określa się mianem despotyzmu, tyranii bądź dyktatury.
Jak wspomniano, stosunek zaproponowanej tu klasyfikacji do klasycznej typologii
Webera jest komplementarny, to znaczy klas należących do obu schematów nie da się
sobie jednoznacznie przyporządkować, mimo że opisują tę samą dziedzinę zjawisk.
Przykładowo, władza charyzmatyczna, jako pewna metoda uprawomocnienia, może
czerpać ze źródeł religijnych (prorok, mesjasz), tradycyjnych (bohater narodowy, wyzwoliciel, mąż opatrznościowy przywracający dawną świetność itp.), a nawet kontraktualnych (populista). Władza tradycyjna może, prócz oczywistych treści religijnych i patrymonialnych, współgrać z merytokratycznymi (np. w cesarstwie chińskim) czy wręcz
kontraktualnymi elementami formuły legitymizacyjnej (należy pamiętać, że, jak już
wspomniano, idea umowy społecznej znacznie poprzedziła faktyczną demokratyzację
europejskich reżimów politycznych, a niekiedy, np. u Hobbesa, występowała w wersji
absolutystycznej). Wreszcie, panowanie legalno-racjonalne może się wspierać nie tylko
na kontraktualnych, ale i merytokratycznych czy patrymonialnych wyobrażeniach politycznych.

Umowa
Źródeł koncepcji umowy społecznej można się doszukiwać w religijno-politycznej
idei przymierza, mającej oczywistą proweniencję biblijną. W Starym Testamencie Bóg
zawarł w istocie serię przymierzy, między innymi z Adamem (Rdz 1), Noem (Rdz 9),
Abrahamem (Rdz 15, 17) i Izraelitami uchodzącymi z Egiptu pod wodzą Mojżesza (Wj
19–20, 24), obiecując sprzyjanie im, wybawianie z opresji, obfite potomstwo i inne łaski
w zamian za posłuszeństwo jego przykazaniom i poleceniom. Co jednak istotne, przymierze miało od początku również wymiar społeczny i polityczny — stanowiło układ
nie tylko między Bogiem i jego ludem, ale także między władcą a poddanymi21.
Na tak rozumianej koncepcji przymierza opierała się starożytna teokracja izraelska, ale także niektóre nowożytne, na przykład siedemnastowieczne purytańskie kolonie Nowej Anglii. Kompleks przymierza-specjalnej misji (polegającej na zbudowaniu
wzorcowej społeczności chrześcijańskiej) stał się ideą organizującą i legitymizującą
ich reżimy polityczne i systemy prawa i oddziałującą głęboko na codzienne życie. Idea
przymierza dawała potężne umocowanie rządzącym do wprowadzania inspirowanych
Biblią praw, jeszcze surowszego ścigania przestępstw i wzmożonej czujności wobec
20

D. Beetham, op. cit., s. 72. Beetham wyróżnia jeszcze jedno zewnętrzne źródło legitymacji, prawo
naturalne, które ja traktuję jednak jako należące do szerszej kategorii wiedzy.
21 „Potem Jehojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, że będą ludem Pana, jak również między królem a ludem” (II Król. 11, 17). „Przyszli więc wszyscy starsi izraelscy do króla, do Hebronu,
i Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem, według słowa Pana, wypowiedzianego przez Samuela” (I Kron. 11,3; cyt. wg Biblia, Warszawa 1979).
Jest to zatem przymierze polityczne, gwarantowane niejako przez Boga („przed Panem”).

Wrocławskie Studia Politologiczne 17, 2014
© for this edition by CNS
WSP17_Ksiega.indb 45

2015-02-27 14:50:09

ZASADA REPREZENTACJI W PONOWOCZESNYM SYSTEMIE POLITYCZNYM

46  Maciej Potz

grzechu i występku, jednocześnie zaś dostarczała legitymacji dla wielu instytucji politycznych charakterystycznych dla nowoangielskich teokracji (kościół panujący, obywatelstwo i prawa wyborcze ograniczone cenzusem religijnym, nietolerancja wyznaniowa i in.)22.
Współczesna, demokratyczna koncepcja umowy stanowi rzecz jasna podbudowę
zupełnie innego zestawu praw i instytucji, przez co jej związek z ideą przymierza nie
jest oczywisty. W tej ostatniej można jednak dostrzec elementy koncepcji umowy społecznej, w europejskiej myśli politycznej obecnej już od średniowiecza, a swój rozkwit
mającej przeżyć w wieku XVII. Mówiąc o covenant, osadnicy nie mieli bowiem na myśli, jak już wspomniano, wyłącznie przymierza z Bogiem, ale także umowę pomiędzy
nimi samymi. Sygnatariusze Mayflower Compact deklarowali: „uroczyście i wspólnie,
w obliczu Boga i nas samych, sprzymierzamy się i łączymy w c y w i l n e c i a ł o p o l i t y c z n e [wyróżn. — M.P.], dla naszego zachowania, zaprowadzenia porządku i osiągnięcia wyżej wymieniowych celów”, oraz obiecywali „poddanie się i posłuszeństwo”
wszelkim „sprawiedliwym i równym prawom, zarządzeniom, ustawom, konstytucjom
i urzędom, które zostaną uznane za najlepsze dla ogólnego dobra Kolonii”23. Covenant
jest więc tutaj koncepcją par excellance polityczną, a jego podpisanie — aktem założycielskim wspólnoty politycznej. I choć deklarowane cele przystąpienia do covenant
są silnie nacechowane religijnie („dla chwały Boga i szerzenia wiary chrześcijańskiej”,
a dopiero w trzeciej kolejności dla króla i ojczyzny) — nie należy wszak zapominać, że
motywacja religijna zdecydowanie przeważała nad ekonomiczną czy jakąkolwiek inną,
przynajmniej u przywódców całego przedsięwzięcia — jego wymiar państwotwórczy nie
podlega dyskusji24.
Transformacja idei przymierza w fikcję umowy społecznej dokonała się poprzez jej
sekularyzację. L. Chmielewska przeprowadza rozróżnienie między trzema rodzajami
związku: przymierzem, umową i kontraktem. To pierwsze ma głęboki wymiar moralny
i nade wszystko religijny, jego stroną bądź gwarantem jest Bóg. Umowa również ma
charakter kolektywny i nakłada na strony zobowiązania moralne, ale pozbawiona jest
sankcji religijnej. Kontrakt jest natomiast wymianą indywidualnych (nie zaś kolektywnych) zobowiązań nieobwarowanych poważniejszymi sankcjami moralnymi25. W istocie koncepcję umowy (społecznej), funkcjonującą w myśli politycznej nowożytnej Europy, można by zatem uznać za zeświecczoną wersję przymierza, choć to ostatnie nie jest
jedynym jej źródłem.
Dwie najważniejsze bodaj wersje tej koncepcji zostały sformułowane w XVII wieku
przez Th. Hobbesa i J. Locke’a. U tego pierwszego umowa społeczna miała być sposobem wyrwania się ludzi ze straszliwego stanu natury i zapewnienia sobie elementarnego bezpieczeństwa i stabilności poprzez poddanie się suwerennej władzy, upoważ22 Szerzej na ten temat zob. M. Potz, Religious doctrine as a factor of stability of political systems. A study
of two North American theocracies, „Politics and Religion” VII, 2013, nr 2, 4.1.
23 Mayflower Compact, 1620, pełny tekst na stronie Uniwersytetu Yale: http://avalon.law.yale.edu/17th_
century/mayflower.asp (dostęp: 10.09.2013).
24 Por. także M. Potz, Teokracje północnoamerykańskie..., s. 277.
25 L. Chmielewska, Przymierze biblijne w żydowskiej tradycji politycznej, „e-Politikon” 2012, nr 3, s. 221.
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nionej i zdolnej do narzucania i egzekwowania praw wobec wszystkich poddanych.
Umowa zawierana była jednomyślnie przez wszystkich członków wspólnoty politycznej pomiędzy sobą (nie zaś między wspólnotą a suwerenem) i opiewała na solidarne
podporządkowanie się władzy26. Stanowiło to pierwszą i ostatnią w pełni wolną decyzję
polityczną każdego człowieka, ustanowione w ten sposób rządy nie musiały bowiem
być w żaden sposób ograniczone w swej wszechwładzy, ani tym bardziej demokratyczne, a niezależnie od ich działań poddani nie mogli wypowiedzieć umowy, choćby dlatego, że suweren w ogóle nie był jej stroną27. W istocie koncepcja Hobbesa dostarczała
później podbudowy dla różnych absolutyzmów i, szerzej, konserwatywnych koncepcji
społeczeństwa.
U Locke’a, w odróżnieniu od Hobbesa, umowa społeczna nie wymuszała na poddanych pełnego podporządkowania rządzącym. Tym samym nie odbierała im całej wolności, jaką cieszyli się w stanie natury, a tylko tę jej część, z której rezygnacja była niezbędna do poddania ich prawom w celu ochrony ich życia, wolności osobistej, własności28.
Władza powołana w wyniku tej (liberalnej) wersji umowy społecznej była ograniczona
z jednej strony przyrodzonymi, naturalnymi prawami przysługującymi każdej jednostce
(zalążek katalogu praw i wolności człowieka i obywatela), z drugiej zaś konkretnymi,
minimalnymi funkcjami o charakterze głównie policyjno-sądowniczym przypisywanymi rządowi29. Ta idea, rozwijana później w myśl liberalnej, położyła z kolei podwaliny
pod współczesne demokracje liberalne. Nie trzeba dodawać, że obie te koncepcje umowy społecznej nie stanowią historycznego opisu wyłaniania się społeczeństw i wspólnot
politycznych, tylko właśnie legitymizujące je fikcje30.
Nawiązując do wcześniej zaproponowanego modelu legitymacji władzy, można zatem stwierdzić, że fikcja umowy społecznej w odmianie liberalnej jest źródłem właściwej dla współczesnych demokracji legitymacji kontraktualnej. Stanowi ona nośnik
(transmiter) legitymacji o charakterze ideowym, to znaczy należący do formuły legitymizacyjnej demokracji. Wysuwane przez rządzących roszczenie do prawomocności ich władzy, wyłanianej i sprawowanej na zasadzie reprezentacji, znajduje w fikcji
umowy swoje umocowanie, co jednocześnie zwiększa stabilność i efektywność całego
systemu.

T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 2005,

s. 258.
27

Ibidem, s. 260–261.
J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 1, red. S. Filipowicz
et al., Warszawa 2002, s. 376.
29 Władza „nie jest i nie może być absolutną, arbitralną władzą nad życiem i majątkiem ludu” z tego
choćby powodu, że „nie może być niczym więcej niż władzą, którą osoby te dysponowały w stanie natury,
zanim przystąpiły do społeczeństwa i oddały ją społeczności”, a nikt nie posiadał w stanie przedspołecznym
uprawnienia do życia czy majątku innych (ibidem, s. 380).
30 Choć i temu stwierdzeniu można by przeciwstawić wymieniony wcześniej przypadek osadników
płynących do wybrzeży Ameryki. Ich Mayflower Compact to rzadki przykład urzeczywistnienia, realnego
wypełnienia idei umowy społecznej.
28
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Reprezentacja
Rozważając rolę reprezentacji w demokratycznym systemie politycznym, należałoby
najpierw ustalić, co dokładnie należy rozumieć przez r e p r e z e n t o w a n i e, d z i a ł a n i e n a z l e c e n i e l u d u itd.? Na gruncie prawa i politologii istnieje rzecz jasna
bardzo wiele koncepcji przedstawicielstwa. Nie zamierzam ich tutaj wszystkich omawiać
ani nawet wymieniać, interesujące jest bowiem takie rozumienie tego pojęcia, które najlepiej pełniłoby swoją funkcję legitymizacyjną we współczesnej demokracji przedstawicielskiej. Warunku tego nie spełniają takie ujęcia, które postulują jakiś rodzaj tożsamości
między reprezentowanymi a reprezentantem albo symulacji przez tego drugiego możliwych działań tych pierwszych31, mało kto bowiem myśli o reprezentacji w ten sposób. Z kolei rozumienie przedstawicielstwa jako poselstwa, tj. komunikowania na forum
organów decyzyjnych woli reprezentowanych w konkretnych sprawach albo podjętych
przez nich decyzji pasuje bardziej do koncepcji mandatu związanego, nie zaś wolnego,
obowiązującego na ogół we współczesnych demokracjach. Najbardziej chyba adekwatne
do istniejącego stanu rzeczy byłoby pojmowanie reprezentacji jako mechanizmu selekcji rządzących, ponieważ taką przede wszystkim funkcję — nie zaś mechanizmu transformacji preferencji w działania polityczne — pełnią wybory32. Nie jest jednak celem
znalezienie empirycznie najtrafniejszego rozumienia reprezentacji, tylko takiego, które,
jako podzielane przez większą część wspólnoty politycznej, przyczynia się do uprawomocnienia władzy. Jak bowiem ustalono wcześniej, legitymacja generuje się w sferze
wyobrażeń zbiorowych i jest subiektywną wiarą w prawomocność, a nie obiektywnym
raportem o stanie systemu politycznego.
Wydaje się, że najbardziej adekwatne do tych wyobrażeń byłoby pojmowanie reprezentacji jako mechanizmu dwustopniowego, polegającego na 1) agregowaniu i wyrażaniu przez reprezentantów ogólnych wartości, opinii, poglądów, preferencji czy potrzeb
reprezentowanych, a następnie, na tej podstawie 2) podejmowaniu przez nich samodzielnie, to znaczy nie na polecenie reprezentowanych i bez ich każdorazowej aprobaty,
działań politycznych wynikających z tych opinii i poglądów, realizujących w jakiś sposób owe preferencje i potrzeby oraz zakorzenionych w dzielonym z reprezentowanymi
aksjologicznym porozumieniu33. Funkcjonalność takiego ujęcia reprezentacji wobec
legitymizacji władzy w systemach demokratycznych, a tym samym ich stabilności, wynika z kilku, omówionych niżej, względów. Dwa pierwsze odnoszą się do współczesnej
reprezentacji parlamentarnej w ogóle, cztery kolejne zaś przemawiają szczególnie za
trafnością zaproponowanego właśnie jej konkretnego modelu.
31

Zob. J. Szymanek, Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji,
w niniejszym tomie, s. 11.
32 Uzasadnienie tego twierdzenia: M. Potz, Disentangling democracy, [w:] European culture in diversity,
red. K. Kujawińska-Courtney, M. Łukowska, E. Williams, Cambridge 2011, s. 19–20.
33 W terminologii cytowanego wcześniej Jarosława Szymanka byłoby to połączenie koncepcji reprezentacji jako korelacji, polegającej na osiągnięciu „substancjalnej zgodności ocen reprezentanta i reprezentowanego” oraz jako mechanizmu decyzyjnego (J. Szymanek, op. cit., s. 6, 7).
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Po pierwsze, na najogólniejszym poziomie, zaistnienie stosunku reprezentacji umożliwia w ogóle wiarygodną konceptualizację idei suwerenności ludu. Runciman i Brito
Vieira ujmują ten paradoks następująco: „Przede wszystkim, dopiero gdy dostrzeżono
lud jako podmiot reprezentowany przez swoje rządy, możliwe stało się wyrażenie, że
tam, gdzie panują rządy, panuje także lud”34. Fikcja reprezentacji wspiera zatem fikcję
władzy ludu, a nawet, wbrew pozorom, może się okazać wobec niej pierwotna.
Po drugie, reprezentacja poprzez organ kolegialny, taki jak parlament, umożliwia odzwierciedlenie wewnętrznej różnorodności podmiotu reprezentowanego35, co niewątpliwie stanowi własność emergentną w stosunku do pojedynczych aktów reprezentacji
poszczególnych segmentów wspólnoty (okręgów, jednostek terytorialnych itp.) przez
ich przedstawicieli (nie mówiąc już o reprezentacji całej wspólnoty przez pojedynczego
przedstawiciela, o ile taką relację w ogóle można uważać za przedstawicielstwo).
Po trzecie zaproponowany wyżej dwustopniowy model reprezentacji, wspiera dodatkowo demokrację, nakładając na reprezentantów obowiązek uwzględnienia ogólnych
opinii i interesów poddanych. Ten antyautorytarny rys odróżnia go od koncepcji przypisujących stosunek reprezentacji panującemu w stosunku do poddanych, którzy nie
mogli lub nie chcieli wyrazić swojej aprobaty (albo też, jeśli to zrobili, cofnąć tej decyzji),
na tej tylko podstawie, że podlegają jego władzy36.
Po czwarte, ogranicza on rozliczalność (accountability) reprezentantów w taki sposób, że nie czyni ich odpowiedzialnymi za zgodność konkretnych decyzji z wolą reprezentowanych, co pozostawia im znaczną swobodę działania, a tym samym przyczynia
się do sprawniejszego funkcjonowania systemu politycznego.
Po piąte, model ów dobrze wpisuje się w coraz bardziej dychotomiczny podział na
masę, ogół zdolny do formułowania tylko ogólnych sądów moralnych i normatywnych wytycznych, i funkcjonariuszy publicznych wraz z otaczającymi ich ekspertami,
posiadających hermetyczną wiedzę techniczną niezbędną do podejmowania decyzji
i zarządzania sprawami publicznymi. Podział taki jest zakorzeniony zarówno w ciągle
dominującym Schumpeterowskim myśleniu o demokracji, jak i w ogólnym poczuciu
własnej niekompetencji większości obywateli współczesnych państw, mającym z kolei
swoje empiryczne podłoże w postrzeganiu świata jako coraz bardziej skomplikowanego
i trudnego do kontrolowania.
34

D. Runciman, M. Brito Vieira, Reprezentacja, przeł. K. Sosnowska, Warszawa 2011, s. 17.
Ibidem, s. 27.
36 Por. J. Szymanek, op. cit., s. 1; D. Runciman, M. Brito Vieira, op. cit., którzy w taki sposób interpretują
Hobbesa (s. 39–40 nn.). Wydaje się to o tyle trafne, że choć sama zgoda na przekazanie swoich naturalnych
uprawnień, tj. zawarcie umowy społecznej, jest dobrowolna, to do ustanowienia konkretnego suwerena wystarcza zgoda większości, a późniejsze podporządkowanie się jego władzy jest już całkowicie przymusowe:
„Państwo jest ustanowione, gdy wielość ludzi godzi się czy zawiera ugodę, każdy z każdym, iż skoro jakiemuś
człowiekowi czy też zgromadzeniu większość tej wielości dla uprawnienie do reprezentowania osoby zbiorowej, obejmującej ich wszystkich (to znaczy uczyni tego człowieka czy to zgromadzenie reprezentantem
całości), to każdy poszczególny człowiek, zarówno ten, kto oddał głos za, jak i ten, co głosował przeciw,
upoważni do wszystkich działań i decyzji tego człowieka lub to zgromadzenie zupełnie tak samo, jak gdyby
były one jego własnymi działaniami i decyzjami” (T. Hobbes, op. cit., s. 259–260; kursywa w oryginale).
35
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Po szóste wreszcie, takie rozumienie reprezentacji jest wartościowe dla samych
przedstawicieli, dostarcza im bowiem definicji własnych ról i celów w obrębie systemu
politycznego („przekuwanie poglądów reprezentowanych w działania polityczne dla dobra ogółu”), czerpią z niego etos zawodowy, poczucie misji, służby publicznej. Reprezentantów nie należy zatem koniecznie traktować jako cynicznych manipulatorów, ponieważ maskujące oddziaływanie fikcji reprezentacji dotyczy, w większym lub mniejszym
stopniu, wszystkich stron relacji władzy.
Jeśli nawet przedyskutowana tu koncepcja reprezentacji w miarę dobrze spełnia swoje legitymizacyjne funkcje wobec współczesnych systemów demokratycznych, należy się
liczyć z koniecznością jej stopniowego modyfikowania w obliczu zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz, nade wszystko, stanowiących jej ramy interpretacyjne politycznych wyobrażeń zbiorowych. Uwzględnienia domaga się na przykład wysuwana ostatnio
propozycja szerszego potraktowania reprezentacji jako fenomenu znacznie wykraczającego poza instytucjonalny wymiar demokratycznego systemu politycznego (wybory–parlament), a obejmującego reprezentowanie różnorodnych poglądów i interesów, również
na poziomie lokalnym, za pośrednictwem ruchów społecznych, grup nacisku, różnego
typu inicjatyw obywatelskich itd. By te oddolne działania uprawomocnić, należy uznać,
że demokratyczna reprezentacja to coś znacznie więcej niż tylko demokracja przedstawicielska37. Nie wydaje się natomiast, by kontraktualną legitymację demokracji wzmacniały
postulaty reprezentowania pozaludzkich składników rzeczywistości, w szczególności świata przyrody38. O ile bowiem koncepcje takie istotnie poszerzają zakres reprezentowanych
podmiotów, to sam akt reprezentacji ma w istocie merytokratyczny charakter. Rolę przedstawicieli uzurpują sobie eksperci — ekolodzy, aktywiści ruchów zielonych itd. — działający siłą rzeczy bez aprobaty reprezentowanych, co odbiera w istocie ich aktom reprezentacji
(choć niekoniecznie samej politycznej partycypacji) charakter demokratyczny.

Podsumowanie
Biorąc za punkt wyjścia pewien model legitymizacji władzy w systemie politycznym,
wskazano rolę, jaką pełnią w nim pewne idee — fikcje polityczne — umożliwiające
konceptualizację i uzasadnienie w oczach poddanych dystrybucji władzy obowiązującej w danym (demokratycznym) systemie politycznym. Stanowią one, jako składniki
formuły legitymizacyjnej demokracji, ważne nośniki roszczeń rządzących do posłuszeństwa. Podjęto próbę wykazania, że charakterystyczny dla współczesnej demokracji
liberalnej typ uprawomocnienia władzy jest ufundowany na fikcji umowy społecznej
(legitymacja kontraktualna), zaś demokratyczna koncepcja reprezentacji na różne sposoby przyczynia się do stabilizacji bazujących na niej systemów politycznych.
37 M. Saward, The wider canvas: representation and democracy in state and society, [w:] The future of
representative democracy, red. S. Alonso, J. Keane, W. Merkel, Cambridge 2011, s. 74–76.
38 Zob. np. R. Eckersley, Representing nature, [w:] The future of…, s. 236–255; B. Latour, Polityka natury,
Warszawa 2009.
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Political fictions and the legitimation of power in democracy
Keywords: legitimation of power, democracy, representation, social contract
Summary
The article seeks to analyse the content and the role of “political fictions” of (social) contract and representation in a democratic political system. It begins with a model of democratic legitimation within which the
two conceptions serve as transmitters of ideas making the actual unequal distribution of power on which
any political system rests acceptable to the ruled. By providing justification for the origin of the existing
power relations, explaining their mechanisms, providing role models for rulers and allowing to by-pass the
question of direct responsibility for political decisions, the fictions of contract and representation ultimately
contribute to the stability of a democratic political system.
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