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Rozdział 12.

„Demokracja jest
przereklamowana”
Niedociągnięcia władzy ludu
Brendan Shea

Frank i Claire Underwoodowie pod wieloma wzglÚdami przypominajÈ stereotypowych zïoczyñców, którzy pojawiajÈ siÚ w tysiÈcach ksiÈĝek i filmów.
MiÚdzy innymi ïÈczÈ zdolnoĂÊ do nieludzkiej bezwzglÚdnoĂci (co udowadnia Frank, brutalnie mordujÈc Zoe Barnes czy rozkazujÈc zabiÊ Rachel
Posner) ze zdolnoĂciÈ do zachowania pomyĂlnych stosunków zawodowych
(przynajmniej do pewnego momentu). JeĂli poïÈczy siÚ to z ich niemal
nadludzkim sprytem i szczÚĂciem, moĝna nam wybaczyÊ, jeĂli pomyĂlimy,
iĝ para ta jest nieco „nierzeczywista”. W koñcu niewielu prawdziwych polityków zostaïo kiedykolwiek przyïapanych na próbach zrobienia czegoĂ równie ambitnego czy przemyĂlanego. WiÚkszoĂÊ „spisków” w prawdziwym
Ăwiecie to raczej ěle przemyĂlane próby zdobycia pieniÚdzy, seksu czy wpïywu w sytuacjach, kiedy politycy myĂlÈ, ĝe moĝe im to ujĂÊ na sucho. Wydaje siÚ, ĝe moĝemy powiedzieÊ, iĝ Underwoodowie to postacie, które mogÈ
zaistnieÊ jedynie w sferze fikcji.
W tym rozdziale zasugerujÚ, ĝe taki punkt widzenia moĝe byÊ niebezpiecznym bïÚdem. W szczególnoĂci zwrócÚ uwagÚ na to, jak wydarzenia
ukazane w House of Cards mogÈ wyglÈdaÊ w oczach niektórych waĝnych
historycznych krytyków demokracji. Wedïug tych myĂlicieli sukces Underwoodów w ogóle nie jest ani nadzwyczajny, ani naciÈgany, jak wielu
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wspóïczesnych widzów chciaïoby myĂleÊ. WrÚcz przeciwnie, sukces Underwoodów gwarantowany jest przez pewne cechy strukturalne demokracji.
Pod tym wzglÚdem House of Cards rzuca znaczÈce wyzwanie tym z nas,
którzy pragnÈ broniÊ demokracji lub jÈ reformowaÊ. To my bowiem musimy okreĂliÊ, jak (jeĂli w ogóle) nasze instytucje polityczne mogÈ zostaÊ
zabezpieczone przed tego rodzaju machinacjami, które zagroziïy obywatelom w Ăwiecie Franka i Claire.

Underwoodowie odwiedzają Kallipolis
WiÚc to naturalne, ĝe nie z innego ustroju powstaje dyktatura, tylko z demokracji; z wolnoĂci bez granic — niewola najzupeïniejsza i najdziksza1.

W House of Cards widzowie sÈ Ăwiadkami wypaczenia (zapewne teĝ ostatecznego zniszczenia) demokratycznego rzÈdu. Co najwaĝniejsze, niebezpieczeñstwo pochodzi nie z zewnÈtrz, ale z wewnÈtrz, od demokratycznie wybranych polityków. Co wiÚcej, politycy ci, przynajmniej w pewnym sensie,
„grajÈ wedïug zasad”. Toteĝ przykïadowo, choÊ Frank i Claire ïamiÈ wiele
praw, dobrze upewniajÈ siÚ, ĝe ich wszystkie manewry polityczne „wyglÈdajÈ” na legalne. Prawo przestrzegane przez Franka jest wiÚc ksztaïtowane
przez wiÚkszoĂÊ legislacyjnÈ i podpisywane przez prezydenta. Ludzie w Gabinecie, popierani przez Franka, sÈ mianowani przez prezydenta. Underwoodowie, przynajmniej poczÈtkowo, nie sÈ jakÈĂ wszechmocnÈ rodzinÈ królewskÈ, która moĝe wprowadzaÊ prawo wedïug wïasnych zachcianek.
Wedïug greckiego filozofa Platona (429 – 347 p.n.e.) moĝliwoĂÊ takiego
„zniszczenia od Ărodka” jest wbudowana w dowolny system demokratyczny.
DoĂwiadczenia wïasne Platona w demokratycznych Atenach zaoferowaïy
doskonaïy przykïad rozwoju takich wydarzeñ. Platon, miÚdzy innymi, byï
Ăwiadkiem, jak Ateny przegrywajÈ wojnÚ ze swoim rywalem, SpartÈ, w wyniku bïÚdnych decyzji podejmowanych przez gïosujÈcych, a takĝe zdrady
przez czoïowych obywateli-polityków (wïÈczajÈc w to niesïawnego Alkibiadesa, postaÊ podobnÈ do Franka). W efekcie tej przegranej demokratyczny
rzÈd Aten zostaï tymczasowo zastÈpiony przez okrutnych „Trzydziestu Tyranów”. Kiedy w koñcu demokracja zostaïa przywrócona, obywatele ateñscy w gïosowaniu zdecydowali o egzekucji nauczyciela Platona, Sokratesa
(469 – 399 p.n.e.), gïównie dlatego, ĝe jego nauki byïy problematyczne
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dla waĝnych osobistoĂci w Atenach. Sokrates — podobnie jak Zoe, Lucas
czy Janine — poniósï konsekwencje zadawania waĝnym osobom niewïaĂciwych pytañ.
Jak sprytnie zauwaĝyï Platon, sukces polityczny ludzi takich jak Underwood moĝna zawdziÚczaÊ w duĝej mierze pewnym cechom strukturalnym
demokracji. Przykïadowo wiÚc, choÊ zwykli obywatele Aten mogli legalnie robiÊ takie rzeczy jak peïnienie roli sÚdziów czy zajmowanie stanowisk
rzÈdowych, tak naprawdÚ nie kaĝdy mógï zdobyÊ i utrzymaÊ wïadzÚ.
WrÚcz przeciwnie, sukces w demokratycznej polityce byï w duĝej mierze
zaleĝny od takich czynników, jak media (w Atenach waĝnÈ rolÚ w ksztaïtowaniu opinii publicznej odgrywali dramaturdzy) czy umiejÚtnoĂci retoryczne i oratorskie. Ta cecha demokracji staïa w opozycji do takich systemów wïadzy jak monarchia dziedziczna, dyktatura wojskowa czy oligarchia,
w których pozycja czïowieka w spoïeczeñstwie okreĂlana byïa przez jego
rodziców, zdolnoĂci wojskowe czy status majÈtkowy. Zdolny polityk, taki
jak Frank Underwood, mógïby odnieĂÊ niesamowity sukces w Atenach,
czego nie mógïby powtórzyÊ w ĝadnym innym miejscu staroĝytnego Ăwiata.
MajÈc to na uwadze, nie powinniĂmy siÚ dziwiÊ, ĝe Platon byï energicznym krytykiem demokracji. W Pañstwie ukazuje nam Sokratesa, przedstawiajÈcego wizjÚ kallipolis (miasta idealnie sprawiedliwego) i sposobów,
w jakie to idealne miasto niechybnie moĝe ulec tyranii (najgorszej formie
rzÈdów). Wedïug tej opowieĂci demokracja jest drugÈ najgorszÈ formÈ rzÈdów i nieuchronnie prowadzi do tyranii, poniewaĝ osoba taka jak Frank
Underwood w koñcu skutecznie przejmie wïadzÚ.
Proces, w którym kallipolis ulega degeneracji i zmianie w tyraniÚ, jest
stopniowy. Na poczÈtku wszystkie decyzje podejmujÈ uzdolnieni filozoficznie, idealnie ïaskawi „straĝnicy”, których nie interesujÈ wïasne zyski, a jedynie dobrobyt miasta. Sokrates jednak sugeruje, ĝe system ten w dïuĝszym
okresie nie moĝe przetrwaÊ, poniewaĝ niemoĝliwe byïoby ciÈgïe wybieranie
wïaĂciwych dzieci do klasy rzÈdzÈcej, bez wzglÚdu na to, jak ostroĝnym
byïoby siÚ w ich wychowaniu i edukacji. Te problemy w koñcu doprowadziïyby miasto do rozkïadu i zmiany, najpierw w timokracjÚ (wïadzÚ elity
wojskowej), potem zaĂ w oligarchiÚ (wïadzÚ bogatych). Oligarchia z kolei
upada, kiedy klasa zazdrosnych, nienadajÈcych siÚ do niczego „trutni”
wywoïuje bunt, by przejÈÊ dla siebie bogactwo oligarchów. Takie wydarzenie prowadzi do ustanowienia tego, co Platon, w sïowach Sokratesa, nazywa
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„drugÈ najgorszÈ” formÈ rzÈdów — demokracji. A kiedy demokracja zostaje ustanowiona, wtedy nadchodzi czas dla osób takich jak Frank Underwood — tyranów (dyktatorów), uĝywajÈc sïów Platona — by przejÈÊ
wïadzÚ.

Frank Tyran (Nieszczęśliwy?)
Zatem naprawdÚ, choÊ moĝe ktoĂ tak nie myĂli, kto jest istotnie dyktatorem, ten jest istotnie niewolnikiem (...). Taki czïowiek zgoïa nie zaspokaja
swoich poĝÈdañ, tylko cierpi niezliczone niedostatki; (...) czïowiek, którego
strach dïawi caïe ĝycie i wciÈĝ go chwyta skurcz i ustawiczna mÚka .
2

Motywy Franka i Claire w pewnym sensie sÈ ogólnie jasne: pragnÈ zdobyÊ
tyle wïadzy politycznej, ile tylko zdoïajÈ. Wszystkie gïówne decyzje, poczynajÈc od tego, które ustawy w Kongresie poprzeÊ, a koñczÈc na Claire
decydujÈcej siÚ na aborcjÚ, podporzÈdkowane sÈ ostatecznemu celowi. Nawet ich decyzja, by byÊ razem przez tyle lat, zdaje siÚ w duĝej mierze wynikiem uĂwiadomienia sobie, ĝe potrzebujÈ siebie nawzajem, by osiÈgnÈÊ
cele. I nie ma znaczenia, jak bardzo nie odpowiada im (zwïaszcza Claire)
ta zaleĝnoĂÊ. To wïaĂnie ta determinacja (razem z odpowiedniÈ dozÈ
inteligencji i szczÚĂcia) pozwala im pokonaÊ swoich przeciwników politycznych, spoĂród których wielu rozprasza swojÈ uwagÚ seksem, narkotykami, pieniÚdzmi, miïoĂciÈ czy nawet skrupuïami natury etycznej.
W oczach platoñskiego Sokratesa dusza przyszïych tyranów jest czymĂ
podobnym do zminiaturyzowanej wersji caïego kraju pod wodzÈ tyrana.
W takiej duszy egzystuje pojedyncze wystÚpne pragnienie, funkcjonujÈce
jako rodzaj dyktatora. CoĂ podobnego odnosi siÚ do innych form rzÈdów
i ich potencjalnych liderów: filozofami (podobnie jak wïadanym przez nich
kallipolis) rzÈdzi rozsÈdek. Wojskowi timokracji kontrolowani sÈ przez ĝÈdzÚ
zdobycia honoru i zwyciÚstwa, zaĂ oligarchami wïada chciwoĂÊ. W koñcu,
demokrata traktuje wszelkie pragnienia jak „równe” i pozwala siÚ kierowaÊ tej namiÚtnoĂci, która jest najsilniejsza w danym momencie. Dla
Platona osoba taka jak Peter Russo (z jego mieszankÈ moralnych i niemoralnych zachowañ i rozlegïymi pragnieniami) byïaby kimĂ na wzór prototypowego demokratycznego polityka, z jego prototypowÈ demokratycznÈ
„duszÈ”. W ramach tego podejĂcia przywódcy demokratyczni wybierani sÈ
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nie z powodu ich konkretnych talentów, ale z uwagi na to, jak w danym
momencie odpowiadajÈ zachciankom gïosujÈcych oraz czy sÈ gotowi daÊ
masom „swobodÚ” w realizowaniu pragnieñ. Niestety, jak mówi Platon,
sprawia to, ĝe demokracja staje siÚ idealnym celem dla takich tyranów jak
Frank, którzy mogÈ uĝyÊ cech demokratów, czyli zamiïowania do wolnoĂci i równoĂci, by podkopaÊ i zniszczyÊ stworzony przez nich rzÈd.
W Pañstwie nieuchronny upadek demokracji ma swoje korzenie w konflikcie pomiÚdzy interesownymi, politycznie silnymi „trutniami” (których
peïno jest w House of Cards) a bogatymi obywatelami, których majÈtku
pragnÈ ci pierwsi. Trutnie zaĂ usprawiedliwiajÈ swe dziaïania, twierdzÈc,
ĝe broniÈ zwykïych ludzi przed „oligarchami”. W koñcu, w odpowiedzi na
to najbogatsi obywatele (tacy jak Raymond Tusk) reagujÈ, stajÈc siÚ
„faktycznymi oligarchami” i uĝywajÈc swojej potÚgi finansowej, by zdominowaÊ populacjÚ. Przykïadowo, w drugim sezonie Tusk próbuje uĝyÊ swej
znaczÈcej wïadzy, by zmusiÊ niechÚtnego prezydenta Walkera (a co za tym
idzie, ludzi, których ten reprezentuje), by ugiÈï siÚ przed jego ĝÈdaniami.
Wedïug Platona ten rodzaj konfliktu (który pojawia siÚ w kaĝdej demokracji) w koñcu zostanie wykorzystany przez potencjalnych tyranów, takich
jak Underwoodowie. Wszystko, co ci muszÈ zrobiÊ, to pokazaÊ siÚ w roli
„obroñców” ludzi, którzy sÈ gotowi broniÊ ludu przed oligarchami. Pomaga,
jeĂli przyszli tyrani, tacy jak Underwoodowie, mogÈ zaoferowaÊ „miód”
róĝnym trutniom, które dominujÈ w demokratycznym rzÈdzie, skïadajÈc
mgliste obietnice rozdania bogactwa oligarchów wyborcom. Kiedy pojawiajÈ siÚ próby zagroĝenia lub zaszkodzenia rosnÈcym w siïÚ tyranom (na
przykïad, kiedy ĝycie Claire jest zagroĝone), wydarzenia te sÈ zazwyczaj na
rÚkÚ tyranom. PrzekonujÈ bowiem demokratycznych polityków i wyborców, by przyznaÊ tyranom jeszcze wiÚcej wïadzy i kontroli. W rzeczywistoĂci
jednak tyran nie przejmuje siÚ ani trutniami, ani luděmi ogóïem. Przejmuje siÚ jedynie zaspokojeniem wïasnych tyranicznych pragnieñ.
Underwoodowie z pewnoĂciÈ byliby zachwyceni tym przewidywanym
wynikiem caïego procesu, którym jest ostateczne zwyciÚstwo tyrana nad
demokratami oraz zastÈpienie demokracji dyktaturÈ absolutnÈ (Frank
w roli prezydenta z pewnoĂciÈ nie jest typem, który zaakceptuje limit kadencji czy nadzór nad wïadzÈ wykonawczÈ). Jednak Sokrates argumentuje,
ĝe struktura duszy tyrana gwarantuje, ĝe ten bÚdzie równie nieszczÚĂliwy,
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jak obywatele, którymi wïada. W koñcu tyrani muszÈ prowadziÊ ĝycie przepeïnione ciÈgïym strachem i paranojÈ. Nie mogÈ mieÊ prawdziwych przyjacióï i nigdy nie mogÈ poĂwiÚciÊ czasu na inne przyjemnoĂci niĝ tylko
(niezaspokojona) ĝÈdza, która popchnÚïa ich w kierunku tyranii. To wïaĂnie przydarza siÚ Frankowi, kiedy w koñcu zostaje prezydentem w sezonie
trzecim. W pogoni za wïadzÈ absolutnÈ próbuje narzuciÊ swojÈ wolÚ ludziom
takim jak Jackie Sharp, Remy Danton, Tom Yates, czy nawet Claire.
Skutki tych dziaïañ ïatwo moĝna byïo przewidzieÊ, a Frank w koñcu zostaje
bez „przyjacióï”, choÊ z rosnÈcÈ liczbÈ (potÚĝnych) wrogów. Wedïug Platona im wiÚkszy „sukces” polityczny odnosi tyran, tym bardziej podkopuje
swojÈ szansÚ na znaczÈce czy szczÚĂliwe ĝycie.

Od Hobbesa do Hegla. Dlaczego monarcha włada
W Monarchii zaĂ interes osobisty jest ten sam, co publiczny (...). ¿aden
bowiem król nie moĝe byÊ bogaty, sïawny i bezpieczny, jeĂli jego poddani
sÈ ubodzy, upodleni czy osïabieni pragnieniem prowadzenia wojny przeciwko swym wrogom bÈdě sprzeciwem wobec niej. ZaĂ w demokracji lub
arystokracji dostatek publiczny nie wpïywa na bogactwo osobiste czïowieka
skorumpowanego czy ambitnego tak, jak wpïynÈÊ na nie moĝe przewrotna
rada, zdradliwy czyn czy wojna domowa.
— Thomas Hobbes, Lewiatan, rozdziaï 193

Chociaĝ Pañstwo Platona oferuje nam moĝliwe wytïumaczenie sukcesu
Underwoodów, filozof daje nam wyraěnie do zrozumienia, ĝe nie popiera
tyranii, którÈ uwaĝa za najgorszÈ z moĝliwych form rzÈdu (gorszÈ nawet
od demokracji!). Jednak niektórzy spoĂród póěniejszych filozofów politycznych argumentowali, ĝe opis tyranii u Platona jest bïÚdny, a „tyran” to tylko
sïowo uĝyte do opisania wïadcy nielubianego przez autora. Dwóch z tych
najbardziej wpïywowych myĂlicieli — Thomas Hobbes (1588 – 1678)
i G. W. F. Hegel (1770 – 1831) — posunÚïo siÚ nawet dalej, argumentujÈc,
ĝe ostateczne zniszczenie demokracji przez osobÚ pokroju Franka Underwooda jest nie tylko oczekiwane, ale teĝ preferowane, poniewaĝ rozwiÈzuje
wiele problemów nieodïÈcznych wïadzy ludu.
Thomas Hobbes ĝyï w czasie trwajÈcej dekadÚ angielskiej wojny domowej, która przyniosïa tragiczne skutki mieszkañcom Wysp Brytyjskich.
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W sïawnej pracy Hobbesa, Lewiatanie, autor twierdziï, ĝe tego typu wojna
„wszyscy przeciwko wszystkim” moĝe zostaÊ zakoñczona tylko wtedy, kiedy
pojedyncza osoba — monarcha (suweren) — zyskuje wïadzÚ absolutnÈ.
W kontekĂcie teorii umowy spoïecznej Hobbesa monarcha jest moralnie
usprawiedliwiony w sprawowaniu wïadzy, poniewaĝ kaĝdy rozsÈdny obywatel zgodziïby siÚ na takie rozwiÈzanie, biorÈc pod uwagÚ niezwykle nieprzyjemnÈ alternatywÚ. Hobbes twierdzi, ĝe demokracja w porównaniu do
monarchii jest podrzÚdnÈ formÈ rzÈdów, która co najwyĝej stanowi przystanek na drodze do monarchii. Wiele problemów, które Hobbes dostrzega
w demokracji, jest widocznych w House of Cards. Twierdzi przykïadowo,
ĝe politycy w demokracji czÚsto bywajÈ skorumpowani i nieudolni. To dlatego, ĝe ich osobisty sukces oddzielony jest od dïugoterminowego sukcesu
kraju jako caïoĂci. Tacy politycy podatni sÈ na kïótnie miÚdzy sobÈ, powodujÈc podziaïy w kraju. W przeciwieñstwie do tego Hobbes twierdzi,
ĝe interesownoĂÊ monarchy (który rzÈdzi przez caïe ĝycie i przekaĝe tron
swemu potomkowi lub wskazanemu dziedzicowi) jest znacznie bardziej
powiÈzana z sukcesem kraju jako caïoĂci. Idea Hobbesa jest tutaj prosta:
Underwoodowie mogÈ dziaïaÊ w taki sposób, który krzywdzi kraj teraz,
lecz naiwnoĂciÈ z ich strony byïoby czyniÊ tak po tym, kiedy w koñcu uzyskaliby wïadzÚ absolutnÈ, której pragnÈ. Jako prezydent, który pragnie zachowaÊ posadÚ, Frank ma wiÚcej do zyskania, upewniajÈc siÚ, ĝe America
Works faktycznie zadziaïa, niĝ gdyby byï zaledwie kongresmenem, czy
nawet wiceprezydentem. To samo moĝna powiedzieÊ o zaproponowanym
przez niego planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu czy próbach poprawy
stosunków z RosjÈ. Problemem ze zwykïÈ „partyjnÈ” politykÈ z punktu
widzenia Hobbesa jest to, ĝe politycy preferujÈcy to podejĂcie nie mogÈ
tak naprawdÚ zostaÊ „pociÈgniÚci do odpowiedzialnoĂci” za sukces czy
poraĝkÚ swoich pomysïów, jak w przypadku monarchy absolutnego.
W swoim dziele Elements of the Philosophy of Right niemiecki filozof
G. W. F. Hegel broniï monarchii konstytucyjnej w niejako podobny
sposób4. Po pierwsze, Hegel uwaĝaï, ĝe demokracja wymaga zbyt wielu
„cnót” moralnych od obywateli i polityków. Z podobnych powodów argumentowaï takĝe, ĝe skomplikowane wspóïczesne pañstwo wymagaïo zbyt
duĝego stopnia specjalizacji i wiedzy fachowej, co sprawiaïo, ĝe praktycznie
niemoĝliwe byïoby dla zwykïych ludzi zarówno rozsÈdnie pomagaÊ w rzÈdach,
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jak i speïniaÊ swoje zobowiÈzania w ĝyciu zawodowym i osobistym. Co
najwaĝniejsze zaĂ, Hegel twierdziï, ĝe monarcha pozwalaï ludziom wyraĝaÊ
ich wolÚ w zjednoczonej formie, a tym samym staÊ siÚ czymĂ wiÚcej niĝ
tylko „bezksztaïtnÈ masÈ” podejmujÈcÈ decyzje w demokracji. Chodzi o to,
ĝe obywatele identyfikujÈ siÚ z potÚĝnymi przywódcami takimi jak Frank
czy Claire, i to wïaĂnie to, ponad cokolwiek innego, sprawia, ĝe czujÈ siÚ
„czÚĂciÈ tego samego narodu”. Podziw Hegla dla ambitnych, apodyktycznych (i antydemokratycznych) osobowoĂci, takich jak Napoleon, sugeruje, ĝe mógïby znaleěÊ coĂ zachwycajÈcego równieĝ w bezwzglÚdnej pogoni
Underwooda za wïadzÈ absolutnÈ, póki ta dawaïaby efekty. Hegel nie jest
w tych poglÈdach odosobniony. Tom Yates wnikliwie uĂwiadamia sobie, ĝe
gotowoĂÊ ludzi do poparcia takich pomysïów jak America Works ma mniej
wspólnego z ich zrozumieniem „drobnego druku” (czy nawet zgodnoĂci
z konstytucjÈ) niĝ z ich identyfikowaniem siÚ z Frankiem czy Claire jako
czïonkami ludu.

Czy Underwoodowie to marksistowscy rewolucjoniści?
Caïoksztaït tych stosunków produkcji tworzy ekonomicznÈ strukturÚ
spoïeczeñstwa, realnÈ podstawÚ, na której wznosi siÚ nadbudowa prawna
i polityczna i której odpowiadajÈ okreĂlone formy ĂwiadomoĂci spoïecznej
(...). Nie ĂwiadomoĂÊ ludzi okreĂla ich byt, lecz, przeciwnie, byt spoïeczny
ludzi okreĂla ich ĂwiadomoĂÊ.
— Karol Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, „Przedmowa”

5

Platon, Hobbes i Hegel zgadzajÈ siÚ, ĝe „istotne niedociÈgniÚcia” w demokracji majÈ zwiÈzek z wewnÚtrznÈ strukturÈ rzÈdów, a konkretnie ze stosunkiem pomiÚdzy gïosujÈcymi a politykami, którzy winni czyniÊ wolÚ ludu.
Wedïug tych myĂlicieli ludzie tacy jak Underwoodowie zdobywajÈ wïadzÚ,
wykorzystujÈc pewne polityczne konflikty, które pojawiajÈ siÚ w demokracji.
Wedïug innego znanego krytyka demokracji, niemieckiego filozofa i ekonomisty Karola Marksa (1818 – 1883), to bïÚdny poglÈd. Wedïug niego
zarówno pierwotne stworzenie demokratycznych rzÈdów, jak i (byÊ moĝe)
ich ostateczne zastÈpienie czymĂ innym to tylko skutki uboczne ekonomicznych relacji pomiÚdzy róĝnymi grupami w spoïeczeñstwie. JeĂli wiÚc
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chcemy zrozumieÊ, w jaki sposób ktoĂ taki jak Frank Underwood moĝe
zdobyÊ wïadzÚ, musimy „podÈĝyÊ za pieniÚdzmi”, które to umoĝliwiajÈ.
Marks uwaĝaï, ĝe socjalne, polityczne i religijne instytucje spoïeczeñstwa moĝna analizowaÊ pod kÈtem „sposobów produkcji” istniejÈcych
w danym spoïeczeñstwie oraz ĝe zmiany w tych instytucjach da siÚ wytïumaczyÊ zmianami w sposobach produkcji. Tutaj sposoby produkcji odnoszÈ
siÚ do metod wytwarzania dóbr, co obejmuje zarówno technologiÚ (fabryki,
kolej, komputery, telefony), jak i czynnik ludzki, który operuje tÈ technologiÈ. UwzglÚdniajÈ teĝ spoïeczne i prawne relacje, które wpïywajÈ na sposób
produkowania i rozdzielania omawianych tutaj dóbr. Przykïadowo, w House
of Cards byïby zainteresowany wpïywem politycznym wywieranym zarówno
przez takie korporacje jak SanCorp, jak i przez bogate jednostki, jak Raymond Tusk czy Xander Feng.
Tam, gdzie przedstawieni wczeĂniej myĂliciele skupiali siÚ na opisie
„politycznej” przemiany pomiÚdzy demokratycznymi i niedemokratycznymi formami rzÈdu, Marks skupia siÚ raczej na przemianie gospodarczej
opartej na zmieniajÈcych siÚ sposobach produkcji. Uproszczona wersja
teorii Marksa moĝe wyglÈdaÊ nastÚpujÈco. W spoïeczeñstwach feudalnych Ăredniowiecznej Europy maïa grupa arystokratów kontrolowaïa ziemiÚ, uprawianÈ przez wiÚkszÈ grupÚ chïopów. W koñcu jednak nieco
wiÚksza grupa niebÚdÈcych arystokracjÈ „burĝujów” (przedstawicieli klasy
Ăredniej) zdobyïa wystarczajÈcÈ kontrolÚ nad rozwijajÈcymi siÚ technologiami przemysïowymi (nowym „kapitaïem”), by móc zdestabilizowaÊ stary
system. Na jego miejscu wyrósï nowy system kapitalistyczny. Rodzaj demokracji poĂredniej stworzony w Stanach Zjednoczonych (ze swojÈ duĝÈ liczbÈ
gïosujÈcych i umocnionym prawem wïasnoĂci) reprezentowaï dla Marksa
jedno z najlepiej rozwiniÚtych spoïeczeñstw demokratycznych tamtych
dni. ¥wiat zamieszkany przez Underwoodów, tak jak nasz wïasny, moĝna
rozumieÊ jako dalsze rozwiniÚcie tego samego rodzaju spoïeczeñstwa.
ChoÊ Marks postrzegaï demokracjÚ kapitalistycznÈ jako postÚp w porównaniu z wczeĂniejszymi formami rzÈdów, stwierdziï, ĝe system ten nie
bÚdzie mógï w koñcu funkcjonowaÊ z powodów ekonomicznych. Marks
w szczególnoĂci gïosiï, ĝe z biegiem czasu zyski burĝuazyjnych kapitalistów
stopniowo spadnÈ, a kapitaï przejdzie w rÚce ludzi takich jak Raymond Tusk.
JednoczeĂnie coraz wiÚksza czÚĂÊ populacji staïaby siÚ czÚĂciÈ proletariatu
167
Kup książkę

Poleć książkę

BRENDAN SHEA

— klasy zwykïych pracowników, nieposiadajÈcych kapitaïu, bÚdÈcych na
ïasce potÚĝnych kapitalistów (przykïadowo, pomyĂlmy o pracownikach
stoczni w okrÚgu Petera Russo, którzy stracili pracÚ w wyniku zagrywek
politycznych). Ta niemoĝliwa do podtrzymania sytuacja przygotowaïaby
grunt dla przejĂcia w komunizm, który uformowaïby siÚ, kiedy Ărodki produkcji staïyby siÚ wspóïwïasnoĂciÈ przedstawicieli ludu.
Chociaĝ Marks osobiĂcie sugerowaï, ĝe komunizm moĝe zostaÊ wprowadzony w wyniku rewolucji klasy robotniczej, moĝe byÊ teĝ efektem dziaïañ
interesownych demokratycznych polityków, takich jak Frank Underwood.
Przykïadowo, choÊ Frank sam z pewnoĂciÈ nie jest komunistÈ, z ïatwoĂciÈ
przychodzi mu ïamanie praw wïasnoĂci, jeĂli sïuĝy to jego dziaïaniom politycznym, co pokazaïa jego groěba znacjonalizowania elektrowni Tuska
czy propozycja ciÚÊ w ubezpieczeniach spoïecznych i zdrowotnych, by
stworzyÊ miejsca pracy dla bezrobotnych. W teorii Marksa wszystko to
ma sens. Wielu interesownych polityków z pewnoĂciÈ powinno wziÈÊ stronÚ (rosnÈcego w siïÚ) proletariatu, nie zaĂ stronÚ (malejÈcej) burĝuazji,
nawet jeĂli oznacza to koniecznoĂÊ zïamania istniejÈcych politycznych
i prawnych „zasad” (co Frank z pewnoĂciÈ jest gotów zrobiÊ).
Marks sam nie jest do koñca pewien, co moĝe siÚ staÊ zaraz po wstÚpnej
komunistycznej „rewolucji”, choÊ krótko omawia przejĂciowÈ „dyktaturÚ
proletariatu”, w której nowy rzÈd tymczasowo przejmuje kontrolÚ nad
produkcjÈ i dystrybucjÈ dóbr, chcÈc tym samym chroniÊ przed powrotem
(wciÈĝ potÚĝnych) kapitalistycznych burĝujów6. ChoÊ Marks sugeruje, ĝe
w koñcu doprowadziïoby to do stworzenia bezklasowego, w peïni demokratycznego spoïeczeñstwa komunistycznego, moĝna teĝ sobie wyobraziÊ
nowo utworzonÈ dyktaturÚ (zwïaszcza jeĂli weěmiemy pod uwagÚ ludzi
takich jak Frank), stanowczo pilnujÈcÈ wïaĂnie co zdobytej wïadzy.

Czy Underwoodów można zatrzymać?
Wedïug pisarzy tak odmiennych od siebie, jak Platon, Hobbes, Hegel czy
Marks, zniszczenie demokracji przez ludzi takich jak Underwoodowie jest
nieuchronne. Co wiÚcej, wedïug wielu z tych myĂlicieli, byïaby to tak naprawdÚ dobra rzecz! Co moĝe powiedzieÊ obroñca demokracji w obliczu
takich argumentów?
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Angielski filozof i ekonomista John Stuart Mill (1806 – 1873) podaï
moĝliwÈ odpowiedě. Mill i jego ĝona Harriet Taylor Mill (1807 – 1858)
byli wielkimi zwolennikami idei demokratycznych, takich jak wolnoĂÊ
sïowa, prawa kobiet czy zniesienie niewolnictwa. W swoim dziele Considerations on Represantative Government Mill sugeruje, ĝe myĂliciele antydemokratyczni nie doceniajÈ potencjalnej siïy demokratycznych rzÈdów, nawet
jeĂli politycy od czasu do czasu okazujÈ siÚ egoistyczni czy bezwzglÚdni
niczym Frank Underwood7. W szczególnoĂci Mill tïumaczy, ĝe struktura
demokracji, w przeciwieñstwie do monarchii czy arystokracji, gwarantuje,
ĝe przywódcy muszÈ w jakiĂ sposób odnosiÊ siÚ do interesów ludzi (w koñcu
muszÈ myĂleÊ o kolejnych wyborach). Sugeruje teĝ, ĝe w demokracji ïatwiej
o Ăwiadome, przemyĂlane decyzje, w przeciwieñstwie do alternatywnych
form rzÈdów. To dlatego, ĝe nawet interesowni potÚĝni politycy, tacy jak
Underwoodwie, dostrzegÈ wartoĂÊ w konsultowaniu siÚ zarówno z wyborcami, jak i zewnÚtrznymi ekspertami, jeĂli muszÈ podjÈÊ trudne decyzje.
W koñcu, Mill zwraca uwagÚ, ĝe obywatele w demokracji zyskujÈ na
samym fakcie swojego uczestnictwa w procesie rzÈdzenia. OdczuwajÈ wiÚkszÈ odpowiedzialnoĂÊ za wspóïobywateli, poĂwiÚcajÈ teĝ czas, by doksztaïciÊ
siÚ w zakresie decyzji politycznych i tak dalej.
IdeÚ Milla moĝna przedstawiÊ w inny sposób: jednÈ z gïównych cnót
cechujÈcych sprawnÈ demokracjÚ jest to, ĝe nie pozwoli egoistycznemu
i bezwzglÚdnemu politykowi takiemu jak Underwood odnieĂÊ sukcesu,
przynajmniej w dïuĝszej perspektywie. JeĂli Frankowi zaleĝy na udanej prezydenturze, bÚdzie musiaï nawiÈzaÊ i utrzymaÊ dobre stosunki z innymi
luděmi, wïÈczajÈc w to prasÚ, sÚdziów, innych polityków, wyborców, a nawet Claire. A to zaĂ wymaga, by Frank wziÈï pod uwagÚ ich interesy.
Z tego punktu widzenia sama moĝliwoĂÊ zrealizowania siÚ wydarzeñ
ukazanych w House of Cards nie jest powodem, by porzuciÊ demokracjÚ.
Przeciwnie, Underwoodowie skutecznie przypominajÈ nam o rzeczach,
o które musimy dbaÊ, by utrzymaÊ demokracjÚ w dobrym stanie. Mówimy tu o uczciwych wyborach, w których kaĝdy moĝe wziÈÊ udziaï, o wolnej
i silnej prasie oraz o systemie politycznym, który pozwala na skuteczny nadzór nad pozbawionymi skrupuïów politykami, takimi jak Underwoodowie.
To waĝne i realistyczne cele, o których my, jako indywidualni obywatele,
musimy pamiÚtaÊ, kiedy wyïÈczamy Netflixa, by przemyĂleÊ, co my moĝemy
zrobiÊ w celu powstrzymania Underwoodów.
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