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Wstęp
Problematyka partii politycznych i systemów partyjnych jest jednym z podstawowych elementów analizy systemu politycznego. Współczesny reżim demokratyczny opiera się na rządach partii politycznej1. Partie stanowią pomost
pomiędzy społeczeństwem a władzą publiczną. W tym dualnym układzie
z jednej strony reprezentują interesy obywateli, a z drugiej wpływają na realne
decyzje polityczne. Wśród wielu sposobów definiowania partii warto zwrócić
uwagę na ten, który ukazuje wzajemne relacje pomiędzy jej reprezentatywnym
charakterem (w znaczeniu agregacji i prezentacji interesów społecznych) a możliwością zdobycia i sprawowania przez nią władzy. Pozwala to na ukazanie
specyficznej roli, jaką partia odgrywa w procesie wyborczym2.
Przed wyborami partia przeprowadza selekcję kandydatów, których następnie zgłasza w wyborach. Społeczeństwo dokonuje elekcji tych, którzy mu odpowiadają. Celem partii jest otrzymanie jak największej liczby głosów po to, żeby
móc obsadzić jak największą liczbę stanowisk publicznych. To ilościowe kryterium przekłada się na jakościowe, w postaci możliwości realizacji programu
politycznego. W procesie wyborczym istotne są elementy propagandowe, strategia kontaktu z wyborcą w celu pozyskania jego poparcia.
Podziały socjopolityczne wpływają na powstanie zdywersyfikowanych grup
społecznych, które posiadają odmienne interesy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe. To z kolei prowadzi do tego, że na rynku politycznym pojawiają się partie polityczne o różnych podstawach ideologicznych i programowych, które następnie odwołują się do różnych segmentów elektoratu. Partie
rywalizują ze sobą, ale jednocześnie wchodzą we wzajemny kontakt. Te działa1
M. Chmaj, W. Sokół, M. Żmigrodzki: Teoria partii politycznych. Lublin, Wydawnictwo Morpol, 1997, s. 134.
2
R. Herbut: Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 15–41.
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nia powodują, że funkcjonują w pewnym układzie, który można nazwać systemem partyjnym. Podstawową jednostką systemu jest partia, ale – w szerszym
i dynamicznym ujęciu – do systemu partyjnego należą wszystkie te elementy,
które dookreślają charakter funkcjonowania partii na arenie politycznej. O pozycji partii w systemie decyduje jej relewancja, czyli znaczenie partii dla obywateli oraz organów władzy publicznej. Na stopień relewancji wpływa wielkość
partii i jej pozycja na płaszczyźnie wyborczej oraz parlamentarnej. Nie tylko
duże partie posiadają relewancję, ale także małe ugrupowania mogą się nią
cieszyć. Decyduje o tym posiadany potencjał koalicyjny i zdolność użycia szantażu politycznego3.
Przedmiotem badań podjętych przez autorów niniejszej publikacji jest analiza pozycji i roli partii politycznych w czterech państwach Europy Środkowej,
które przyjęło się nazywać Grupą Wyszehradzką: Polska, Republika Czeska,
Republika Słowacji, Węgry. Wybór państw jest nieprzypadkowy. Ze względu na
podobieństwa historyczne, gospodarcze i geopolityczne region ten cechuje się
pewną specyfiką odróżniającą go od innych w Europie. Po pierwsze, wielowiekowe dziedzictwo wpłynęło na podobieństwo losów w postaci powstania, rozwoju i upadku państwowości (nieco odmienne są losy Słowacji, która dopiero
w XX wieku stworzyła własne państwo). Po drugie, w ostatnim wieku w państwach tych instalowano różne reżimy polityczne począwszy od demokracji po
I wojnie światowej, poprzez autorytaryzm w okresie międzywojennym, a po
II wojnie światowej ustrój socjalistyczny. Po trzecie, 1990 rok rozpoczął w nich
proces demokratyzacji. Po czwarte, pod względem gospodarczym państwa te
aż do końca drugiej wojny światowej były zdecydowanie rolnicze (poza ziemiami czeskimi), a po niej, w czasach socjalizmu, nastąpił wzrost znaczenia
gospodarki planowanej i przemysłu ciężkiego, z negatywną konsekwencją tego
stanu rzeczy w latach 80. XX wieku. Po 1990 roku implementowano zasady
wolnego rynku. Po piąte, w omawianym regionie dominuje religia katolicka
(poza Czechami), która wpływa na charakter świadomości poszczególnych
społeczeństw.
W znaczeniu temporalnym niniejsza publikacja obejmuje okres lat 1990–2018.
Wiąże się on z procesem demokratyzacji, przez który przechodzą poszczególne
państwa. O ile w występującym od końca lat 40. do końca lat 80. XX wieku
ustroju socjalistycznym mieliśmy do czynienia z hegemonistycznymi partiami
komunistycznymi (przy czym jedynie na Węgrzech poza partią komunistyczną
nie występowała żadna koncesjonowana partia polityczna), o tyle od lat 90. XX
wieku w poszczególnych systemach politycznych nastąpiła pluralizacja, skutkująca pojawieniem się wielu partii politycznych.
Prezentowana Czytelnikowi publikacja ma na celu określenie charakteru
rozwoju systemów partyjnych oraz wskazanie znaczenia partii politycznych
3

Ibidem, s. 135–159.
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w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście procesu demokratyzacji.
W tym względzie należy mieć na uwadze specyfikę funkcjonowania partii politycznych nie tylko w omawianych państwach, ale i szerzej w tej części Europy, która po 1990 roku odzyskała pełną suwerenność. Tuż po erozji
reżimu niedemokratycznego w systemie partyjnym pojawiło się wiele partii
politycznych o różnych, często egzotycznych programach politycznych, które
jedynie w nikłym stopniu odzwierciedlały interesy społeczeństwa. Zamrożone w socjalizmie podziały socjopolityczne dopiero odradzały się i trudno
było nowym partiom ustosunkować się do problemów społecznych. W tranzycji obserwowaliśmy proces łączenia, podziałów, zamierania i powstawania
nowych partii przy jednoczesnej próbie dostosowania się dawnych hegemonistycznych partii komunistycznych do nowych demokratycznych warunków.
Należy zwrócić uwagę na to, że po upadku socjalizmu powstające tutaj partie w większym stopniu niż na Zachodzie Europy uzależniły się od wsparcia
finansowego państwa, co jednocześnie doprowadziło do deformacji ich funkcji
społecznych. Uzależnienie od państwa prowadzi do zwracania większej uwagi
przez partie na potrzeby wynikające z funkcjonowania władzy państwowej
oraz jej skomplikowanego aparatu. Byłe hegemonistyczne partie komunistyczne
przekształciły swoje profile i przyjęły formułę partii socjaldemokratycznych
(poza Republiką Czeską). Ich pozycja była odmienna od nowopowstających
ugrupowań, gdyż mogły liczyć na dobrze zorganizowaną strukturę i bazę
członkowską.
Konsolidacja demokracji oznacza porządkowanie systemów partyjnych, ale
jednocześnie nakładają się na to dynamiczne trendy zmieniające układ systemów poszczególnych państw. W tym kontekście możemy mówić m.in. o zjawisku personalizacji polityki, które przejawia się w tym, że przywódcy partyjni
muszą liczyć się z większym niż niegdyś poziomem rywalizacji o społeczne
poparcie ze względu na identyfikacje partii z określonym przywódcą. Poza tym
partiom politycznym wyrośli konkurenci w postaci ruchów masowego poparcia; one również rywalizują o poparcie społeczne. Ruchy powstają w celu realizacji jednego lub kilku postulatów, deformując istniejący system partyjny. Czasem zdarza się, że tego typu ugrupowania przekształcają się w partie, ale nie
zawsze ma to miejsce. Te, a także inne problemy, na które napotykają systemy
partyjne młodych demokracji państw Grupy Wyszehradzkiej, stanowią istotny
cel analiz publikacji.
Pod względem struktury, praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy,
o wprowadzającym charakterze, prezentuje kwestie teoretyczne i metodologiczne. Dokonuje analizy pojęcia i definicji partii politycznej, jej funkcji w reżimie demokratycznym, a także wymienia podstawowe typologie partii politycznych. Odnosi się także do zagadnienia rodzin partii politycznych. W drugiej
części rozdziału uwaga zostaje skupiona na systemie partyjnym, jego definicji
i pojęciu, a także na typologiach systemów partyjnych. Swoje rozważania autor
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kończy ukazaniem specyfiki partii politycznej i systemów partyjnych w Europie
Środkowej i Wschodniej.
Cztery następne rozdziały dotyczą analizy poszczególnych systemów partyjnych omawianych państw. Rozdział trzeci podejmuje zagadnienie systemu
partyjnego Polski, rozdział drugi Republiki Czeskiej, rozdział czwarty Republiki
Słowacji, rozdział piąty Węgier. Struktura poszczególnych rozdziałów została
tak skonstruowana, aby Czytelnik miał możliwość porównania rozwoju poszczególnych systemów partyjnych oraz uchwycenia ich specyficznego charakteru.
W tym celu postanowiono ukazać początki pluralistycznych systemów partyjnych w pierwszych latach procesu demokratyzacji i określić charakter i trendy
ich rozwoju, aby następnie skupić się na współczesnej dynamice przekształceń
omawianych systemów. W przypadku analizy polskiego systemu partyjnego
świadomie zrezygnowano z przedstawiania profili partii politycznych. Problematyka ta została szeroko omówiona w książce Leksykon polskich partii politycznych, której Rafał Glacjař jest współredaktorem4.
Początkowo w latach 90. XX wieku polski system partyjny był bardzo spolaryzowany i dopiero na początku XXI wieku można było zaobserwować jego
stabilizację i stopniowe porządkowanie. Ostatnie lata przyniosły kolejne zmiany,
gdyż zmalało znaczenie partii socjaldemokratycznej (SLD), a wzrosło znaczenie partii centroprawicowej (PO) i prawicowej (PiS). Przez dwie dekady procesu demokratyzacji czeski i węgierski system partyjny wydawały się stabilne,
a pozycje zajęte przez najważniejsze partie polityczne – stałe. Jednakże obserwowane w ciągu kilku ostatnich lat wydarzenia dokonały znacznej redefinicji tego stanu rzeczy i zmieniły istniejący obraz systemów partyjnych. O ile
słowacki system partyjny przez stosunkowo długi okres demokratyzacji uważany był za mało stabilny i rozproszony, to w ostatnim czasie zauważa się jego
konsolidację.
Ostatni, szósty rozdział pracy ma charakter analizy porównawczej. Ukazuje
podobieństwa i różnice czterech systemów partyjnych stanowiących przedmiot
badań niniejszej publikacji.
Prezentowana Czytelnikowi książka jest kolejną, która ukazuje się w ramach
procesu badawczego prowadzonego przez pracowników Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, obejmującego
poszczególne elementy systemów politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Wcześniej ukazały się: Parlament w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Problemy metodologiczno-teoretyczne pod redakcją Marka Barańskiego, Rafała Glajcařa i Sebastiana Kubasa, Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej
okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej pod redakcją
4
Leksykon polskich partii politycznych. Red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik. Toruń 2017.
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M. Barańskiego, Anny Czyż i Roberta Rajczyka, Sądownictwo konstytucyjne
w państwach Grupy Wyszehradzkiej pod redakcją M. Barańskiego, A. Czyż,
R. Rajczyka oraz monografia Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej autorstwa M. Barańskiego, A. Czyż, S. Kubasa
i R. Rajczyka.
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ROZDZIAŁ

1

Partia i system partyjny:
założenia teoretyczne
1.1. Pojęcie i definicja partii politycznej
Przystępując do analizy systemów partyjnych należy przede wszystkim zdefiniować zarówno pojęcie samej partii politycznej, jak i systemu partyjnego.
Ujęcie definicyjne terminu ‚partia polityczna’ nie jest jednoznaczne w literaturze przedmiotu. Przyjmuje się, że etymologicznie słowo ‚partia’ pochodzi od
łacińskich słów: ‚pars’ oraz ,partire’ co oznacza odpowiednio: ‚część’ i ‚dzielić’. W starożytnym Rzymie terminu „partia” używano na określenie „grupy
politycznych sojuszników, ludzi rządzących państwem, polityków skupionych
wokół przywódcy w senacie, jak również całego senatu”1.
Konstanty Wojtaszczyk proponuje definiowanie partii politycznej w oparciu
o zmienne: program partii, strukturę organizacyjną i funkcje. Według Edmunda
Burke’a z kolei partia polityczna to: „zespół ludzi krzewiących wspólnym staraniem sprawę narodową”. Dla Maurice Duverger’a to natomiast „wspólnota
o określonej strukturze wewnętrznej”.
Celowość jako kryterium „partyjności” proponuje między innymi Jerzy
Wiatr: partie polityczne to „zorganizowane grupy obywateli dążących do uzyskania określonych celów w drodze walki o władzę lub sprawowania władzy”2.
Takie ujęcie uzupełnia definicja zaproponowana przez Wiesława Skrzydłę, który
podkreśla dobrowolny charakter zorganizowania się, wyznawanie podobnych
wartości określonych w programie politycznym, będących podstawą działalności zmierzającej do zdobycia lub utrzymania władzy w państwie, i zrealizo1
2

K. Wojtaszczyk: Partie polityczne w państwie demokratycznym. Warszawa 1998, s. 7.
J. Wiatr: Społeczeństwo. Warszawa 1968, s. 322.
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wania w ten sposób interesów politycznych3. Bardzo podobnie problem ujmuje
Max Weber dodając jeszcze pozyskanie określonych zasobów przez swoich
członków4. Mowa tutaj na przykład o stanowiskach publicznych.

1.2. Funkcje partii politycznej w reżimie demokratycznym
Funkcje partii politycznej, to rola jaką ma wypełnić w systemie politycznym.
W literaturze przedmiotu można znaleźć różne przeglądy tychże. Na aktualności nie straciły żadne z tych, o których pisał Zygmunt Bauman5:
–– wyłanianie elity rządzącej państwem,
–– formułowanie doktryn i programów politycznych,
–– kształtowanie opinii publicznej,
–– zakorzenienie w społeczeństwie,
–– socjalizacja polityczna społeczeństwa.
Podkreślić należy przede wszystkim socjalizację polityczną obywateli oraz
kształtowanie dyskursu publicznego, wynikające z zakorzeniania społecznego,
którego emanacją jest agregacja wokół doktryn i programów politycznych. Niektórzy badacze wskazują jednak na problem braku zakorzenienia społecznego
partii politycznych w państwach Europy Centralnej i Wschodniej, a co za tym
idzie brak systemu partyjnego w tej części Europy6; mówią o nieistniejących
podziałach socjopolitycznych (na wzór występujących w demokracjach Europy
Zachodniej i w ich pluralistycznych społeczeństwach, zróżnicowanych wokół
wartości czy też grupowych interesów związanych z produkcją i dystrybucją
dóbr publicznych). Andrzej Antoszewski i Ryszard Herbut przytaczają poglądy
Andrása Körösényi’ego, iż w pokomunistycznej części Europy mamy do czynienia raczej ze społeczeństwami zsegmentowanymi w oparciu o podziały na
przykład etniczne, ideologiczne czy kulturowe.
Rolą partii politycznych będzie zatem głównie polityzowanie interesów
grupowych i wynikające z tego instytucjonalizowanie podziałów politycznych
oraz społecznych, które Herbert Kitschelt określa mianem strukturalizacji preferencji politycznych7. Istotną funkcją partii politycznych będzie również legiK. Wojtaszczyk: Partie polityczne…, s. 8.
M. Weber: Gospodarka i społeczeństwo. Przeł. D. Lachowska. Warszawa 2002, s. 216.
5
Z. Bauman: Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa. Warszawa 1964, s. 426–428.
6
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1998, s. 132.
7
H. Kitschelt: Linkages Between Citizens and Politicians In Democratic Polities. “Comparative Political Studies” 2000, nr 33 (6/7), s. 845–879.
3
4
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tymizacja władzy w systemie demokratycznym poprzez udział w wyborach.
Można zatem wskazać w tym miejscu na ugruntowany w literaturze przedmiotu pogląd o fundamentalnym znaczeniu partii politycznych dla funkcjonowania ustroju demokratycznego8.

1.3. Typologia partii politycznych
Typologizacja partii politycznych może być przeprowadzona w ujęciu wieloaspektowym. Najczęściej przywoływana jest typologia Richarda Katza i Petera
Maira, w której badacze ci postulują podział na partie: kadrowe, masowe, catch-all
oraz kartelowe9. Wyczerpujący przegląd typologii partii politycznych prezentuje André Krouwel, podsumowując ujęcia prezentowane przez różnych badaczy w literaturze przedmiotu10. Jednym z kryteriów klasyfikacji może być rozwój i rola partii politycznych w systemach politycznych. Inne podziały mogą
być oparte o stopień profesjonalizacji, zbiurokratyzowania, instytucjonalizacji
oraz efektywności. Wymienione zmienne można także odnieść do najpopularniejszego podziału partii politycznych na wymienione powyżej cztery rodzaje.
A. Krouwel do typologii Katza i Maira dodaje jeszcze jeden typ, który można
określić mianem: partia–przedsięwzięcie biznesowe.
Zasadnicza różnica pomiędzy partią kadrową a masową przejawia się charakterem członkostwa oraz (aspektem wymiernym) liczbą członków. Z kolei
partie wyborcze typu catch-all oraz kartelowe charakteryzuje wspólnota interesów politycznych, ale zdecydowanie odróżnia sposób organizacji. W pierwszym
przypadku, z prawnego punktu widzenia, niekoniecznie musi występować formalne członkostwo w ugrupowaniu, podczas gdy w odniesieniu do partii kartelowej decydujące znaczenie ma sama przynależność formalna do partii kartelowej i przede wszystkim jej powiązanie z grupami interesów. Oznacza to
jednak alienację społeczną i funkcjonowanie zdeterminowane udziałem w rządzeniu. Partia typowo wyborcza ma z kolei za zadanie agregowanie zwolenników różnych platform programowych i budowanie doraźnego porozumienia na
potrzeby wyborów. Natomiast w partii traktowanej jak przedsięwzięcie biznePor. R. Katz: Party in Democratic Theory. In: Handbook of Party Politics. Eds. R. Katz,
W. Crotty. Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington 2006, s. 34 oraz
W. Crotty: Party Origins and Evolution in the United States. In: Handbook of Party…,
s. 25.
9
R. Katz, P. Mair: Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The
Emergence of Cartel Party. “Party Politics” 1995, nr 1(1), s. 5–28.
10
A. Krouwel: Party Models. W: Handbook of Party…, s. 251.
8
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sowe organizacja jest wzorowana na przedsiębiorstwach z sektora prywatnego,
a istotną rolę odgrywa charyzma lidera.

1.4. Rodziny partii politycznych
Kryteria wyodrębniania „rodzin” partii politycznych można podzielić
na koncentrujące się wokół instytucjonalizacji, programu lub też koherencji.
W pierwszym przypadku literatura przedmiotu wskazuje na podobne warunki
instytucjonalizowania się, czyli procesy społeczne oddziałujące na powstawanie
partii politycznych, akcentuje wspólne warunki kształtowania się ugrupowań
politycznych. Aspekt programowy oznacza z kolei podobieństwa w zakresie
programu politycznego, sformułowanego na przykład na bazie podziałów socjopolitycznych. Kryterium koherencji traktować należy natomiast jako czynnik
pozycjonujący ugrupowanie polityczne względem innych partii politycznych
na arenie międzynarodowej.
Najbardziej jednak rozpowszechnione w literaturze politologicznej jest ujęcie oparte na kryterium ideologicznym autorstwa Klausa von Beyme, który
wyróżnia dziewięć „rodzin”: liberalne i radykalne, konserwatywne, socjalistyczne i socjaldemokratyczne, chadeckie, komunistyczne, agrarne, regionalne
i etniczne, ekologiczne oraz skrajnie prawicowe11. Ów klasyczny podział modyfikowany jest przez wielu badaczy, głównie w celu ograniczenia liczby „rodzin”
lub też ze względu na specyfikę partii politycznych tworzonych w Europie
Środkowej i Wschodniej. Interesujący przegląd dyskusji na temat miejsca partii
politycznej tegoż obszaru w przestrzeni politycznej z uwzględnieniem podziałów socjopolitycznych, ale także i apelu wyborczego oraz strategii politycznej, prezentuje Andrzej Antoszewski12. Autor sugeruje wyodrębnienie czterech
biegunów rywalizacji politycznej: umiarkowanie lewicowego, konserwatywnochadeckiego, liberalnego oraz radykalnego (skrajna lewica, skrajna prawica)13.

1.5. System partyjny
W klasycznym ujęciu pojęcie systemu nawiązuje do greckiego źródłosłowu
„systema” (rzecz złożona). Oznacza to, że system jest zbiorem elementów, które
K. von Beyme: Political Parties in Western Democraties. New York 1985, s. 29.
A. Antoszewski: Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Poznań–Wrocław
2005, s. 44–49.
13
A. Antoszewski: Partie polityczne …., s. 47.
11
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wchodzą ze sobą w interakcje. Otwarty charakter definicji związany jest z możliwością zmiany liczby elementów i modyfikowania relacji pomiędzy nimi. Warto
podkreślić, iż będzie to zbiór regularnych i powtarzalnych interakcji pomiędzy
elementami składowymi14. Tego samego zdania jest Giovani Sartori, który wskazuje, że system partyjny to system interakcji15.
System partyjny może być zatem definiowany jako zbiór wzajemnych, zinstytucjonalizowanych interakcji pomiędzy partiami politycznymi a innymi podmiotami władzy politycznej, który jest zdolny do funkcjonowania w ramach
uwarunkowań formalnoprawnych.

1.6. Typologia systemów partyjnych
Różnicowanie systemów partyjnych dokonywane jest najczęściej w oparciu o kryterium ilościowe oraz fragmentaryzację (liczbę partii w parlamencie)
i polaryzację ideologiczną.
Biorąc pod uwagę pierwsze z nich, wskazać należy przede wszystkim na
systemy jednopartyjne z funkcjonującą partią państwową. Jest to przykład
obejmujący systemy polityczne o autorytarnym i totalitarnym charakterze.
Uwzględniając definicję systemu, należy takie rozwiązanie ustrojowe również
rozpatrywać w typologii systemowej. Przedmiotem analizy w tym wypadku
będą interakcje pomiędzy partią władzy a pozostałymi podmiotami systemu
władzy.
Klasyczny podział dychotomiczny (w ujęciu ilościowym) oznacza funkcjonowanie systemów jedno- i wielopartyjnych. J. Blondel proponuje natomiast
podział na systemy: dwupartyjne, dwu-i-półpartyjne, wielopartyjne z partią dominującą oraz wielopartyjne bez partii dominującej16. Z kolei koncepcja
typologii systemów politycznych autorstwa G. Sartoriego nie dość że obejmuje
systemy jednopartyjne, to również uwzględnia czynnik ilościowy oraz polaryzację ideologiczną. G. Sartori wyróżnia zatem systemy jednopartyjne, dwupartyjne oraz wielopartyjne: z partią dominującą, umiarkowany, spolaryzowany
oraz zatomizowany17.
S. Wolinetz: Party Systems and Party System Types. In: Handbook of Party…, s. 34 oraz
W. Crotty: Party Origins and Evolution in the United States. In: Handbook of Party…, s. 52.
15
G. Sartori: Parties and party…, s. 44.
16
J. Blondel: Party Systems and Patterns of Government in Western Democracies. “Canadian Journal of Political Science. Revue canadiénne de sciénce politique” 1968, nr 1(2),
s. 180–203.
17
G. Sartori: Parties and party…
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Bardziej jednak interesująca wydaje się ocena stanu obecnego systemów partyjnych. Richard Katz i Peter Mair stawiają tezę o kartelizacji systemów partyjnych, mającej związek ze słabnięciem rywalizacji partyjnej i przenikaniem
się partii oraz państwa. Podstawą teorii kartelizacji jest występowanie partii
politycznych typu kartel, które alienują się w praktyce od swojej bazy społecznej i stanowią koterię grup interesów zorientowanych na sprawowanie władzy
i profity z tego procesu wynikające. Kartelizacja przejawia się również w zasadzie wzajemności. Alternacja władzy politycznej nie wiąże się w tej koncepcji
z całkowitym rugowaniem nominatów poprzedniej ekipy rządowej tak, aby
– w myśl zasady alternatu – kolejna ekipa zachowała część współpracowników obecnej. Kartelizacja ujmowana jest także jako koniec walki ideologicznej
(z uwagi na fakt zbliżenia programowego ofert politycznych; współcześnie
oferty polityczne różnych partii różnią się jedynie podejściem do kwestii produkcji oraz dystrybucji dóbr publicznych). Według R. Katza i P. Maira kartelizacja jest ponadto rezultatem profesjonalizowania się elit politycznych, o których można powiedzieć – parafrazując Maxa Webera – że traktują politykę jako
zawód, a nie powołanie18. Efektem tego procesu jest zanik stałej identyfikacji
wyborców z partią; relacje pomiędzy partią i grupami interesu oznaczają gwarancję dostępu do stanowisk publicznych lub też preferencje w dostępie do
innych dóbr publicznych. Emanacją tego trendu jest na przykład rezygnacja
z masowego członkostwa oraz pozyskiwanie wyborców poprzez zastosowanie
metod i technik marketingowych, włącznie z zastąpieniem programów wyborczych retoryką reklamy19.
Proces kartelizacji systemów partyjnych sprzyja również powstawaniu partii
antysystemowych lub/i populistycznych, które najczęściej występują w systemach silnie spolaryzowanych i wielopartyjnych. Apel wyborczy ugrupowań
antysystemowych dociera do dość istotnej, z punktu widzenia potencjalnego
poparcia, grupy wyborców. Zasadniczo w systemach umiarkowanie wielopartyjnych i dwupartyjnych walka polityczna pomiędzy partiami politycznymi
toczy się o „rząd nad duszami” wyborców centrowych. Stąd też uwzględnianie niektórych postulatów środowisk antysystemowych oraz populistycznych
w programach ugrupowań umiarkowanych.

M. Weber: Polityka jako zawód i powołanie. Kraków–Warszawa 1998.
A. Małkiewicz, M. Gulczyński: Wiedza o partiach i systemach partyjnych. Warszawa
2008. s. 18–19.
18
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1.7. Specyfika partii politycznej i systemu partyjnego
w Europie Środkowej i Wschodniej
Powstanie partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
miało przede wszystkim związek z procesem demokratyzacji, który obecnie
znajduje się w różnych stadiach rozwoju, najczęściej zaś na etapie konsolidowania (rozumianego jako „utrwalenie demokratycznych standardów zachowań politycznych”20). Nowe warunki funkcjonowania w przestrzeni rywalizacji
politycznej, określonej ramami pluralistycznego rynku wyborczego, spowodowały masowe powstawanie partii politycznych. Okres ten związany z tranzycją
demokratyczną lub też fazą transformacji międzysystemowej (określenie Victora
M. Pérez-Diaz21) obejmował w tej części Europy lata 1989–1995. Proces demokratyzacji przebiegał jednakże z różnym natężeniem i w różnych formach – rewolucji (na przykład w Rumunii), konfliktów zbrojnych (jak w przypadku Bałkanów
Zachodnich), na drodze koncyliacji i kooptacji (jak w Polsce).
Stopniowe konsolidowanie się demokratycznych reżimów Europy Środkowej i Wschodniej wiązało się ze zjawiskiem fragmentaryzacji sceny politycznej.
Przejawiało się to dekompozycją heterogenicznych, opozycyjnych ruchów społecznych, reaktywacją tak zwanych partii historycznych, funkcjonujących przed
okresem socjalistycznym, legalizacją dotychczasowych opozycyjnych partii politycznych oraz transformacją dawnych partii komunistycznych i ich ugrupowań
sojuszniczych. Rzecz jasna, nie wszystkie wyżej wymienione zjawiska zachodziły równocześnie. Na przykład, nie w każdym z państw obecnie wchodzących
w skład Grupy Wyszehradzkiej występowały partie satelickie wobec hegemonicznej partii komunistycznej. Katarzyna Sobolewska-Myślik zwraca ponadto
uwagę, iż także charakter opozycyjnych ruchów społecznych, które stały się
inicjatorami zmian systemowych, nie był jednolity. W Czechosłowacji występował niewielki zakres mobilizacji społecznej i brak odniesień historycznych
do tradycji opozycyjnej, w porównaniu choćby z ruchem „Solidarności” w Polsce. Z kolei na Węgrzech opozycja była wielonurtowa22 i widoczny był także
podział socjopolityczny ujmowany w kategoriach wieś/miasto. W Polsce natomiast wskazać można na relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim,
A. Antoszewski: Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wrocław 2004, s. 99.
21
V. M. Pérez-Diaz: Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii. Przeł. D. Lachowska, Kraków 1996.
22
K. Myślik-Sobolewska: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku.
Kraków 1999, s. 38.
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który można uznać za instytucję sprzyjającą politycznej opozycji (względem
partii komunistycznej).
Fragmentaryzacja sceny politycznej determinowana liczbą partii była zjawiskiem charakterystycznym dla okresu tranzycji systemowej. Etap konsolidacji
systemu pociąga za sobą również konsolidację systemu partyjnego. A. Antoszewski i R. Herbut podkreślają jednak, że liczba partii nie ma większego znaczenia
dla jakości i demokratycznej stabilności systemu politycznego, a fragmentaryzacja systemu partyjnego oddziałuje na trwałość gabinetów w kontekście potencjału relewantności ugrupowań i związanych z tym negocjacji koalicyjnych23.
Zdaniem przywołanych powyżej autorów, przestrzeń współczesnej rywalizacji politycznej ma wielowymiarowy charakter, ale też koncentruje się wokół
różnicowania ze względu na kryteria ekonomiczne i aksjologiczne. Brak jest
natomiast trwałych podziałów socjopolitycznych, czyli trwałej relacji pomiędzy
grupą społeczną a reprezentującą ją partią polityczną; coraz bardziej widoczna
jest za to polityzacja interesów grupowych [grupowe zakorzenienie polityki]
i brak zakorzenienia społecznego ugrupowań politycznych24. Linie podziałów
politycznych nie zostały zinstytucjonalizowane, ale determinują wzorce zachowań wyborczych. W grę wchodzi przede wszystkim chwiejność zachowań,
która przejawia się nie tylko zmiennością preferencji politycznych, ale także
i rezygnacją z głosowania w wyborach25.
Warto zwrócić ponadto uwagę na wspólne cechy partii politycznych i systemów partyjnych w państwach Europy Środowej i Wschodniej: obecność na
scenie politycznej przekształconych dawnych partii komunistycznych najczęściej o charakterze socjaldemokratycznym26, pojawienie się w systemach partii
protestu (populistycznych), występowanie partii antysystemowych, oraz konsolidowanie systemów partyjnych pod względem ilościowym i jakościowym
(aksjologicznym).

Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1998, s. 152.
24
Ibidem, s. 131–140.
25
R. Markowski: System partyjny czy zbiorowisko partii? O stabilnym rozchwianiu polskiej polityki. W: Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku. Red.
M. Marody, Warszawa 2002, s. 241–269.
26
W Republice Czeskiej funkcjonuje Komunistyczna Partia Czech i Moraw.
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Party and the Party System: A Theoretical Framework
Su m m a r y
This chapter offers an analysis of the theoretical aspects of issues related to political parties and the political system. It presents the concept and definition of a political
party, its functions pertaining to a democratic regime, a typology of parties, and a division into families of parties. The analysis of the party system focuses on determining
its characteristics, presenting a typology of party systems, and showing the specificity
of political parties and the party system based on the example of Central European
and East European countries.
Key words: political party, party system, typology, functions of political parties, family
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Partei und Parteisystem: theoretische Richtlinien
Zu s a m me n fa s s u ng
Das Kapitel stellt die Analyse des theoretischen Aspektes der politischen Parteien
und des Parteisystems dar. Es bringt dem Leser näher den Begriff und die Definition
politischer Partei, deren Funktionen in Bezug auf demokratisches Regime, Typologie der
Parteien und Einteilung in einzelne Parteifamilien. Ein Parteisystem wird hinsichtlich
dessen Eigenschaften, Typologien und typischen Merkmalen der Parteien und Parteisysteme in mitteleuropäischen und osteuropäischen Ländern behandelt.
Schlüsselwörter: politische Partei, Parteisystem, Typologie, Funktionen der politischen
Parteien, Parteifamilie
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Partie i system partyjny w Republice Czeskiej
2.1. Kształtowanie się podstaw systemu partyjnego: 1990–1992
Obecny czeski system partyjny jest wynikiem procesu stopniowej transformacji zachodzącej od czasu rozpadu reżimu komunistycznego pod koniec lat
80. XX wieku, kiedy istniała jeszcze Czechosłowacja, a następnie – w przypadku Republiki Czeskiej jako takiej – od momentu podziału Czechosłowacji
z końcem 1992 roku1. W Czechosłowacji, podobnie jak w innych państwach
socjalistycznych przed rokiem 1989, jedynym ugrupowaniem politycznym była
partia komunistyczna – Komunistyczna Partia Czechosłowacji (czes. Komunistická strana Československa, KSČ), która miała pozycję hegemoniczną, a u jej
boku mogły działać tylko tzw. partie satelickie2 – były to Czechosłowacka Partia
Ludowa (czes. Československá strana lidová, ČSL) oraz Czechosłowacka Partia Socjalistyczna (czes. Československá Strana Socialistická, ČSS). W wyniku
aksamitnej rewolucji (7–28 listopada 1989 roku3) rozpoczęto proces przemian
politycznych i gospodarczych w Czechosłowacji, które w pierwszej kolejności oznaczały dokonanie istotnych zmian w konstytucji, polegających m.in. na
wykreśleniu przepisów mówiących o przewodniej roli partii komunistycznej4.
M. Klíma: Consolidation and stabilization of the party system in the Czech Republic. „Political Studies” 1998, XLVI, s. 492, http://just.wz.cz/texty/consolidation.pdf [data
dostępu: 11.11.2017 r.].
2
J. J. Wiatr: Europa pokomunistyczna. Warszawa 2006, s. 161–162.
3
M. Bankowicz: Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Kraków 1998,
s. 95–96.
4
D. Sieklucki: System partyjny Czech. W: Systemy partyjne państw Unii Europejskiej.
Red. B. Kosowska-Gąstoł. Kraków 2010, s. 71.
1
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Wielką rolę w tym procesie odegrał ruch społeczny pod nazwą Forum Obywatelskie (czes. Občanské fórum, OF), na którego czele stanął Václav Havel;
w Słowacji odpowiednikiem czeskiego Forum Obywatelskiego było Społeczeństwo Przeciw Przemocy (sł. Verejnosť proti násiliu, VPN). Forum Obywatelskie, zróżnicowaną wewnętrznie organizację typu „forum”, charakteryzowała
ideowa różnorodność, wielość poglądów politycznych wśród członków, jak
i grup udzielających mu poparcia. Forum Obywatelskie powstało na fali protestów, masowej mobilizacji społecznej w Pradze 19 listopada 1989 roku, założone
przez działaczy opozycyjnej Karty 77, wzięło udział w negocjacjach z przedstawicielami reżimu komunistycznego w ramach okrągłego stołu i w pierwszym
okresie procesu demokratyzacji w Czechosłowacji, przed pierwszymi, wolnymi
wyborami nie funkcjonowało jako partia polityczna; jak się miało okazać idea
przekształcenia Forum Obywatelskiego w partię polityczną stanowiła oś dyskusji i wewnętrznych podziałów.
Analizując zagadnienie tworzenia i funkcjonowania partii politycznych
w czeskim systemie politycznym w oparciu o regulacje prawne, należy zaznaczyć, że początkowo (23 stycznia 1990 roku) przyjęta została tzw. „mała ustawa
o partiach politycznych”5, która miała umożliwić powstanie pluralistycznego
systemu politycznego, dopuszczała bowiem zarejestrowanie partii politycznej
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; warunkiem rejestracji było zebranie co
najmniej tysiąca podpisów poparcia. Następnie działalność partii politycznych
w Czechosłowacji regulowała nowa, bardziej szczegółowa ustawa o stowarzyszeniu w partiach politycznych i ruchach politycznych uchwalona 2 października
1991 roku6, w której można odnaleźć przepisy dotyczące zakładania, likwidacji,
delegalizacji partii politycznych, czy ich finansowania. Warunkiem działania
partii politycznej była jej rejestracja przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
które podejmowało taką decyzję w oparciu o złożony wniosek, poparty co najmniej tysiącem podpisów i uzupełniony o statut partii. Partia z kolei mogła
przestać działać w wyniku likwidacji (decyzją samej partii lub decyzją sądu)
lub w wyniku delegalizacji. Ustawa wskazywała, jakie partie uznaje się za nielegalne – są to partie, których program lub działalność naruszają konstytucję i ustawy, zasady demokratycznego państwa prawa lub zagrażają prawom
i wolnościom obywateli. Ustawa wprowadzała mieszany sposób finansowania
partii politycznych, dopuszczający pozyskiwanie środków na działalność partii
Zákon o politických stranách, 15/1990 Sb., https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=
15&r=1990 [data dostępu: 23.11.2017 r.].
6
Zákon ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
424/1991 Sb., https://www.psp.cz/docs/laws/1991/424.html [data dostępu: 23.11.2017 r.].
5
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z dwóch źródeł: z dochodów własnych partii oraz z budżetu państwa7. O swobodzie i dobrowolności zakładania partii politycznych oraz wolnej konkurencji mówi konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 roku8, jak również
Karta Podstawowych Praw i Wolności z 9 stycznia 1991 roku, stanowiąca część
porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej9.
Istotne znaczenie dla funkcjonowania partii politycznych, dla kształtu
systemu partyjnego oraz składu politycznego parlamentu mają ordynacje
wyborcze, które określają warunki konkurencji partii politycznych czy koalicji
w wyborach. W przypadku pierwszych wolnych, demokratycznych wyborów
parlamentarnych, które odbyły się w Czechosłowacji w dniach 8 i 9 czerwca
1990 roku, zasady ich przeprowadzenia regulowała ustawa o wyborach do Czeskiej Rady Narodowej10, która wyznaczała okres trwania kadencji Czeskiej Rady
Narodowej na dwa lata. W ówczesnych warunkach politycznych w Czechosłowacji istniał parlament federalny (od 1968 roku) składający się z dwóch izb:
Izby Narodów Zgromadzenia Federalnego (czes. Sněmovna národů Federálního
shromáždění) oraz Izby Ludu Zgromadzenia Federalnego (czes. Sněmovna lidu
Federálního shromáždění), zaś w poszczególnych częściach federacji funkcjonowały parlamenty republikańskie: Czeska Rada Narodowa (czes. Česká národní
rada) oraz Słowacka Rada Narodowa (sł. Slovenská národná rada). Dla celów
analizy czeskiego systemu partyjnego w niniejszym opracowaniu są brane pod
uwagę wyniki wyborów do Czeskiej Rady Narodowej, która zgodnie z czeskim
prawem w momencie powstania Republiki Czeskiej z dniem 1 stycznia 1993
roku została przekształcona w Izbę Poselską (czes. Poslanecká sněmovna) – niższą izbę parlamentu Republiki Czeskiej; ta do czasu powołania drugiej izby –
Senatu (czes. Senát) – pełniła funkcję obu izb parlamentu (Senat został powołany
po raz pierwszy w 1996 roku). Ordynacja do Czeskiej Rady Narodowej miała
charakter proporcjonalny, z zastosowaniem formuły wyborczej HagenbachaBischoffa oraz obowiązującą klauzulą zaporową na poziomie 5% dla partii11.
Zwycięzcą wyborów z czerwca 1990 roku zostało Forum Obywatelskie, które
zdobyło 49,5% głosów poparcia i 127 mandatów w 200-osobowej Czeskiej Radzie
Narodowej. Na drugim miejscu znalazła się Komunistyczna Partia CzechosłoM. Migalski: Czeski i polski system partyjny. Warszawa 2008, s. 22–27.
Art. 5 Konstytucji Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., przeł. M. Kruk. Wydawnictwo Sejmowe 2000, s. 35.
9
Ibidem, s. 58.
10
Zákon České národní rady o volbách do České národní rady, 54/1990 Sb., https://www.
psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=54&r=1990 [data dostępu: 23.11.2017 r.].
11
K. Sobolewska-Myślik: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku. Kraków 1999, s. 23–24.
7

8

25

26

Rozdział 2. Partie i system partyjny w Republice Czeskiej

wacji (czes. Komunistická strana Československa, KSČ), na trzecim Ruch na
Rzecz Demokracji Samorządowej – Społeczeństwo na Morawach i Śląsku (czes.
Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko, HSDSMS), a na czwartym Unia Chrześcijańska i Demokratyczna (czes. Křesťanská
a demokratická unie, KDU)12. Po wyborach powstał rząd na czele z Petrem Pithardem, zdominowany przez polityków Forum Obywatelskiego ( w skład rządu
weszło dwóch ministrów z KDU, 1 z HSD-SMS i 8 bezpartyjnych)13.
W trakcie trwania dwuletniej kadencji Czeskiej Rady Narodowej nastąpił
proces dekompozycji Forum Obywatelskiego jako szerokiego ruchu społecznego. Podczas odbywającego się w Pradze 23 lutego 1991 roku zjazdu Forum
Obywatelskiego zapadła decyzja o powstaniu dwóch partii politycznych: Obywatelskiej Partii Demokratycznej (czes. Občanská demokratická strana, ODS)
oraz Ruchu Obywatelskiego (czes. Občanské hnutí, OH). Rozpad Forum Obywatelskiego zapoczątkował proces formowania się czeskiej prawicy, gdyż
główne partie polityczne, jakie wyłoniły się z Forum, charakteryzowały się
orientacją centroprawicową. Trzecim ugrupowaniem powstałym po rozpadzie
Forum był Obywatelski Sojusz Demokratyczny (czes. Občanská demokratická
aliance, ODA)14. Po wyborach z czerwca 1990 roku w Czechosłowacji utworzono
trzy rządy, dwa republikańskie i federalny, które wszystkie miały charakter
koalicyjny. Forum Obywatelskie jako ugrupowanie zwycięskie zawarło porozumienie z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną i stworzyło rząd czeski, na
którego czele stanął Petr Pithart. Na poziomie całej Federacji koalicję rządową
utworzyły Forum Obywatelskie, Społeczeństwo Przeciw Przemocy oraz słowacki Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny, a premierem rządu federalnego został
Marian Čalfa. W trakcie trwania kadencji nastąpił rozpad dwóch największych
partnerów koalicyjnych, Forum Obywatelskiego oraz Społeczeństwa Przeciw
Przemocy, co wpłynęło na zmianę politycznego składu wszystkich trzech rządów (czeskiego, słowackiego i federalnego)15.
W ewolucji kształtującego się czeskiego systemu partyjnego zwracają uwagę
procesy dekompozycji ruchu społecznego czy wewnętrzne podziały i rozłamy,
które doprowadziły do powstania kilku nowych tworów politycznych oraz,
co się z tym wiąże, niestabilność organizacyjna ugrupowań politycznych. In
statu nascendi cechą ówczesnego systemu było spolaryzowanie sceny polityczhttps://www.volby.cz/pls/cnr1990/u610 [data dostępu: 23.11.2017 r.].
P. Fiala, V. Hloušek: System partyjny Republiki Czeskiej. W: Partie i systemy partyjne
Europy Środkowej. Red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka. Wrocław 2003, s. 20.
14
K. Sobolewska-Myślik: Partie…, s. 45.
15
Ibidem, s. 103–104.
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nej według głównej osi podziału na partię komunistyczną i opozycję, a także
wzrastająca liczba działających ugrupowań politycznych (w czerwcu 1990 roku
oficjalnie zarejestrowanych było 70 formacji16); ówczesny czeski system partyjny
określa się mianem „zatomizowanego”17. Ugrupowania polityczne, które funkcjonowały w pierwszym okresie kształtującego się czeskiego systemu partyjnego, a więc w latach 1990–1992 (pomimo istnienia Czechosłowacji systemy partyjne dwóch republik – czeskiej i słowackiej – rozwijały się niezależnie od siebie,
choć oczywiście przenikały się wzajemnie poprzez współpracę na szczeblu
federalnym18), można podzielić według kryterium genezy na cztery kategorie
(podział ten ma zastosowanie także do innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej19), wskazując sposoby pojawiania się ugrupowań politycznych
w nowej rzeczywistości państwa demokratycznego, na spluralizowanej scenie
politycznej. Pierwszą kategorię stanowią ugrupowania, które powstały w drodze przekształcania się partii istniejącej w poprzednim systemie, rządzącej przed
1989 rokiem Komunistycznej Partii Czechosłowacji – takim ugrupowaniem
w Czechach jest Komunistyczna Partia Czech i Moraw (na Słowacji powołano
Komunistyczną Partię Słowacji), powołana w marcu 1990 roku. Druga kategoria
ugrupowań to partie wywodzące się ze środowiska opozycji antykomunistycznej, które powstały w drodze dzielenia się masowych ruchów opozycyjnych
o niepartyjnym charakterze, zwłaszcza Forum Obywatelskiego – do nich zalicza
się Obywatelska Partia Demokratyczna powstała w 1991 roku. Trzecia kategoria
obejmuje tzw. partie historyczne, czyli odwołujące się do tradycji partii działających przed wprowadzeniem systemu socjalistycznego po II wojnie światowej.
W drodze restytuowania historycznych partii z okresu poprzedzającego ustanowienie reżimu komunistycznego powstała Czeska Partia Socjaldemokratyczna,
reaktywowana w listopadzie 1989 roku, nawiązująca do partii powołanej w 1878
roku jako część Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Austrii20. Czwartą kategorię stanowią ugrupowania polityczne powstałe po upadku poprzedniego
reżimu, w okresie transformacji ustrojowej jako partie nowe, niemające korzeni
ani w partiach pochodzących z okresu socjalistycznego, ani w historycznych
partiach, ani w organizacjach opozycyjnych – przykładem jest Ruch na Rzecz
Demokracji Samorządowej – Społeczeństwo na Morawach i Śląsku.
M. Migalski: Czechy. W: Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Migalski. Sosnowiec 2004, s. 10.
17
P. Fiala, V. Hloušek: System partyjny…, s. 19.
18
Ibidem, s. 18–19.
19
W. Sokół: System polityczny Czech. W: Systemy polityczne państw Europy Środkowej
i Wschodniej. Red. W. Sokół, M. Żmigrodzki. Lublin 2005, s. 235.
20
Ibidem, s. 236.
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Przed wyborami do Czeskiej Rady Narodowej z 1992 roku została przyjęta nowelizacja ordynacji wyborczej z 1990 roku21, która wprowadziła progi
zaporowe dla koalicji wyborczych na poziomie 7% dla koalicji dwóch partii, 9% dla koalicji trzech partii oraz 11% dla koalicji czterech i więcej partii;
pozostawiała próg wyborczy dla partii startujących samodzielnie na poziomie 5%. Należy podkreślić, że przyjęte rozwiązania, dotyczące kształtu
systemu wyborczego i jego poszczególnych elementów, mają istotny wpływ
na kształt systemu partyjnego. Stosowany w Czechach od wyborów z 1990
roku proporcjonalny system wyborczy sprzyja wyłanianiu stabilnej większości, preferując duże ugrupowania polityczne, a wprowadzenie progów wyborczych zapobiega fragmentaryzacji sceny politycznej. Czeski system wyborczy
cechuje względna stabilność – najważniejszej jego modyfikacji dokonano do tej
pory w 2000 roku, kiedy zmieniono przyjętą w 1995 roku ordynację wyborczą22. Zmiany dotyczyły zastąpienia formuły wyborczej do tej pory stosowanej (Hagenbacha-Bischoffa) formułą d’Hondta, zwiększenia liczby okręgów
wyborczych z 8 do 14, oraz wprowadzenia innej wysokości progów wyborczych dla koalicji: 10% dla koalicji dwóch partii, 15% dla koalicji trzech partii
i 20% dla koalicji czterech i więcej partii (próg dla jednej partii pozostał na
poziomie 5%)23. Czeski system wyborczy sprzyja dużym ugrupowaniom, a osłabia znaczenie partii małych i eliminuje nierelewantne ugrupowania polityczne
poprzez wprowadzenie już od pierwszych demokratycznych wyborów klauzul
zaporowych24.
W związku ze wspomnianymi wyżej procesami dekompozycji i rozpadu (zwłaszcza Forum Obywatelskiego) dla wielu ugrupowań był to pierwszy sprawdzian poparcia społecznego, a wynik wyborów był bardzo ważny
z punktu widzenia kształtowania się czeskiego systemu partyjnego. Wybory
do Czeskiej Rady Narodowej odbyły się w dniach 5 i 6 czerwca 1992 roku.
Zdecydowanym zwycięzcą została Obywatelska Partia Demokratyczna w koaZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990
Sb. A č. 435/1991 Sb., https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=94&r=1992 [data dostępu:
23.11.2017 r.].
22
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=1&T=1048 [data dostępu:
07.12.2017 r.].
23
W. Sokół: System…, s. 263.
24
V. Hloušek, J. Šedo: Political parties and party system in the Czech Republic after
1989, http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/Working_papers/ispo_wp_2007_10.pdf
[data dostępu: 11.11.2017 r.].
21

2.2. Rozwój systemu partyjnego: 1992–2010

licji z Partią Chrześcijańsko-Demokratyczną (czes. Křesťanskodemokratická
strana – KDS). W Izbie Poselskiej znalazło się osiem ugrupowań. Koalicję rządową na czele z Václavem Klausem stworzyło ODS z KDS, KDU-ČSL i ODA25
(tabela 2.1.).
Tabela 2.1. Wyniki wyborów do Czeskiej Rady Narodowej w 1990 i 1992 roku
Data wyborów
Nazwa partii

OF
KSČ
HSD-SMS
KDU
ODS (z KDS)
Blok Lewicowy (KSČM)
ČSSD
LSU
KDU-ČSL
SPR-RSČ
ODA
HSD-SMS

8–9.06.1990

5–6.06.1992

Liczba głosów

Liczba
mandatów

49,50%
13,24%
10,03%
8,42%

127
32
22
19

Liczba głosów

Liczba
mandatów

29,73%
14,05%
6,53%
6,52%
6,28%
5,98%
5,93%
5,87%

76
35
16
16
15
14
14
14

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u4, https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u610, https://www.volby.cz/pls/
cnr1992/u610, https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u4 [data dostępu: 09.12.2017 r.].
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System partyjny można przeanalizować w oparciu o kluczową cechę, jaką
jest liczba partii politycznych. Po wyborach 1992 roku w czeskim parlamencie
znalazło się osiem partii (ODS, Lewy Blok – LB, ČSSD, Unia Liberalno-Społeczna – LSU, KDU-ČSL, Stowarzyszenie dla Republiki – Partia Republikańska
Czechosłowacji – SPR-RSČ, Ruch na Rzecz Autonomicznej Demokracji – Stowarzyszenie na Morawach i Śląsku – HSD-SMS oraz Obywatelski Sojusz Demokratyczny – ODA26), a w ciągu kadencji wiele politycznych grup połączyło się lub
zostało wchłoniętych, wielu członków zmieniło swoje kluby polityczne. To był
początek etapu ekstremalnego pluralizmu. Faza konsolidacji czeskiej demokracji
S. Balík, V. Hloušek: The development and transformation of the Czech party system
after 1989, „Acta Politologica” 2016, Vol. 8, No. 2, s. 104, http://acpo.vedeckecasopisy.cz/
publicFiles/001182.pdf [data dostępu: 11.11.2017 r.].
26
Ibidem, s. 106.
25
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rozpoczęła się wraz z wyborami w roku 1996, kiedy liczba relewantnych partii politycznych spadła do sześciu. Po wyborach parlamentarnych w roku 1998
liczba ta obniżyła się (do 5.), dlatego okres ten określany jest mianem ograniczonego pluralizmu. Było tak do 2013 roku. Pięć partii przekroczyło próg wyborczy
w czterech kolejnych wyborach (1998, 2002, 2006, 2010)27. Czeski system partyjny w okresie od 1996 do 2010 roku można zatem określić jako umiarkowanie wielopartyjny z dwiema głównymi (dominującymi) partiami politycznymi,
względnie stabilny na poziomie wyborczym i parlamentarnym. Wybory do Izby
Poselskiej wygrywała w omawianym okresie jedna z dwóch największych partii – Obywatelska Partia Demokratyczna (w 1996 i 2006 roku) lub Czeska Partia Socjaldemokratyczna (w 1998, 2002, 2010 roku), a trzecie i czwarte miejsca
zajmowały dwa kolejne ugrupowania – odpowiednio Komunistyczna Partia
Czech i Moraw oraz Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna – Czechosłowacka
Partia Ludowa. W wyborach parlamentarnych z 2010 roku miejsce KDU-ČSL,
która nie zdołała przekroczyć pięcioprocentowego progu wyborczego, zajęła
nowa partia TOP 09 (Tradycja–Odpowiedzialność–Dobrobyt 09 – czes. Tradice
Odpovědnost Prosperita 09), ugrupowanie centroprawicowe, konserwatywne,
założone w czerwcu 2009 roku przez grupę polityków, którzy opuścili KDUČSL (na czele z byłym przewodniczącym tej partii Miroslavem Kalouskiem).
W okresie 1992–1996 następował stopniowy wzrost potencjału wyborczego i poparcia dla Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, która pod rządami
Miloša Zemana realizowała strategię nastawioną z jednej strony na integrację sił lewicowych wokół ČSSD, a z drugiej na krytykę polityki koalicji rządowej. Zjednoczenie lewicy, izolacja Komunistycznej Partii Czech i Moraw,
dominacja socjoekonomicznej linii podziału, rywalizacja według schematu prawica/lewica to najważniejsze cechy ówczesnego czeskiego systemu partyjnego,
który zaczął wykazywać przejawy konsolidacji. W wyborach do Izby Poselskiej, które zostały przeprowadzone w dniach 31 maja i 1 czerwca 1996 roku,
można było zaobserwować zwrot na lewo w orientacjach politycznych, czyli
wzrost znaczenia Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, która wyraźnie poprawiła swój wynik wyborczy sprzed czterech lat (w wyborach w 1992 roku uzyskała poparcie na poziomie 6,53%, co dało jej 16 mandatów, a już w 1996 roku
zdobyła 29,62% i 61 mandatów). Partia ta miała także istotny wpływ na powołanie ponownie rządu koalicyjnego zwycięskiej w tych wyborach partii ODS
z KDU-ČSL i ODA pod przewodnictwem V. Klausa, gdyż poprzez opuszczenie Izby Poselskiej umożliwiła wyrażenie wotum zaufania nowemu rządowi
(partie koalicji dysponowały 99 mandatami w 200-osobowej izbie niższej cze27

Ibidem, s. 106.
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skiego parlamentu). Było to rezultatem zawartego porozumienia, w oparciu
o które M. Zeman, lider ČSSD otrzymał stanowisko przewodniczącego Izby
Poselskiej28. Jak się okazało, rząd V. Klausa przetrwał tylko do końca 1997
roku, gdyż ze względu na nieprawidłowości związane z finansowaniem ODS
premier podał się do dymisji, został powołany rząd tymczasowy, na którego czele stanął Josef Tošovský i rozpisane zostały przedterminowe wybory
do Izby Poselskiej, które odbyły się 19 i 20 czerwca 1998 roku. Zakończyły
się one po raz pierwszy zwycięstwem Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej,
której lider M. Zeman otrzymał od prezydenta Václava Havla misję sformowania rządu.
W wyniku wyborów z 1998 roku doszło do zmiany lidera w czeskim systemie partyjnym – największym ugrupowaniem stała się Czeska Partia Socjaldemokratyczna, ponadto pojawiło się nowe ugrupowanie polityczne – Unia
Wolności (czes. Unie Svobody – US), zaś dwie inne partie ODA i SPR-RSČ nie
zdobyły reprezentacji parlamentarnej. Do parlamentu weszły cztery ugrupowania (ODS, KSČM, KDU-ČSL, US), co potwierdzało trend ewolucji czeskiego
systemu partyjnego w kierunku redukcji liczby relewantnych partii politycznych. W wyniku rozmów pomiędzy dwoma najsilniejszymi partiami doszło
do podpisania umowy o ustabilizowaniu sytuacji politycznej w Czechach (tzw.
umowy opozycyjnej)29, która uregulowała wzajemne relacje, umożliwiła powstanie mniejszościowego rządu socjaldemokratów z M. Zemanem jako premierem, a ODS obsadziła stanowisko przewodniczącego Izby Poselskiej, którym
został V. Klaus. „Umowa opozycyjna” była krytykowana przez mniejsze ugrupowania jako „zmowa o partyjnym podziale władzy, mająca na celu ograniczenie demokracji”30, dlatego w odpowiedzi cztery partie: KDU-ČSL, US, ODA
i DEU (Unia Demokratyczna, czes. Demokratická unie) podpisały umowę koalicyjną przed wyborami do Senatu, powołując do życia tzw. Czwórkoalicję (czes.
Čtyřkoalice) jako alternatywę dla parlamentarnej współpracy pomiędzy Czeską
Partią Socjaldemokratyczną a Obywatelską Partią Demokratyczną. Czwórkoalicja przetrwała do stycznia 2002 roku; wówczas doszło do integracji dwóch
partii – US i DEU – w jeden twór polityczny pod nazwą US-DEU, nie podjęto
dalszej współpracy z ODA, powołano tzw. Koalicję, w skład której wchodziła
KDU-ČSL oraz US-DEU.
W wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych w dniach 14 i 15 czerwca
2002 roku, w ramach dwublokowej koalicji razem startowały KDU-ČSL oraz
28
29
30

P. Fiala, V. Hloušek: System partyjny…, s. 36–37.
Ibidem, s. 45.
Ibidem, s. 46.
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US-DEU, łącznie zdobywając 31 mandatów. Sukces wyborczy, pomimo pewnego spadku poparcia, zanotowała Czeska Partia Socjaldemokratyczna, której po czterech latach rządów udało się obronić pozycję najsilniejszej partii
reprezentowanej w parlamencie i ponownie stworzyć gabinet (już jednak pod
nowym przewodnictwem). Na stanowisku przewodniczącego partii w 2001 roku
M. Zemana zastąpił Vladimír Špidla; to on poprowadził socjaldemokratów do
ponownego zwycięstwa wyborczego. Tym razem jednak w przeciwieństwie do
poprzedniej kadencji socjaldemokraci zdecydowali się utworzyć rząd koalicyjny
razem z KDU-ČSL i US-DEU. Komunistyczna Partia Czech i Moraw, zajmując
trzecie miejsce w tych wyborach, poprawiła swój wynik wyborczy, ale nadal
pozostawała w politycznej izolacji, choć pewnym odstępstwem od dotychczasowych reguł gry było dopuszczenie przedstawicieli tej partii do pełnienia funkcji
we władzach Izby Poselskiej (stanowisko wiceprzewodniczącego Izby dla Vojtěcha Filipa). Dla czeskiego systemu partyjnego kadencje 1998–2002 oraz 2002–
2006 były kolejnymi etapami stabilizacji, z utrzymującą się rolą osi prawica/
lewica w rywalizacji partyjnej i dominującą socjoekonomiczną linią podziałów
politycznych. Po wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych w dniach 2 i 3
czerwca 2006 roku, w Izbie Poselskiej znalazło się pięć ugrupowań. Zwycięstwo
odniosła Obywatelska Partia Demokratyczna, która zdołała powrócić do władzy
po dekadzie pozostawania w opozycji, drugie miejsce przypadło Czeskiej Partii
Socjaldemokratycznej, a trzecie Komunistycznej Partii Czech i Moraw. Nowością okazała się Partia Zielonych, która zdołała przekroczyć próg wyborczy i po
raz pierwszy uzyskać reprezentację parlamentarną. Ważną zmianą w czeskim
systemie partyjnym było zniknięcie z parlamentu US-DEU, natomiast pozostała
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa już jako
samodzielny byt polityczny, a nie w koalicji z US-DEU. Podział mandatów
w 200. osobowej Izbie Poselskiej – 100 mandatów przypadło partiom centroprawicowym (ODS, KDU-ČSL i SZ) i 100 mandatów lewicowym – doprowadził do
sytuacji, że dopiero po ponad pół roku udało się powołać rząd Mirka Topolánka. Koalicyjny rząd, składający się z przedstawicieli ODS, KDU-ČSL i SZ,
uzyskał akceptację Izby Poselskiej tylko dzięki nieobecności dwóch posłów Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej podczas głosowania wniosku o wotum zaufania31. Rząd M. Topolanka przetrwał do marca 2009 roku, kiedy przegłosowane
zostało wotum nieufności dla gabinetu i w wyniku porozumienia pomiędzy
ODS i ČSSD powołano nowy, Jana Fischera, rządzący w Czechach do wyborów
parlamentarnych, które odbyły się w dniach 28 i 29 maja 2010 roku. Początkowo
miał to być tymczasowy rząd techniczny do wyborów przedterminowych pla31
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nowanych na październik 2009 roku, jednak termin ten został zakwestionowany
przez Trybunał Konstytucyjny.
W roku 2009 doszło do ważnych przetasowań na czeskiej scenie partyjnej.
Pojawiły się na niej dwa nowe podmioty polityczne w postaci partii Sprawy
Publiczne i TOP 09, natomiast dwa ugrupowania dotychczasowej koalicji (KDU
-ČSL i SZ) borykały się z problemami wewnętrznymi, co w istotnym stopniu
wpłynęło na spadek poparcia dla nich. Ostatecznie do Izby Poselskiej w 2010
roku weszły wspomniane dwie nowe partie (Sprawy Publiczne i TOP 09), zaś
zabrakło w niej KDU-ČSL i Partii Zielonych32. Zwycięzcą wyborów (tabela 2.2.)
została Czeska Partia Socjaldemokratyczna, ale rząd utworzyła koalicja partii
centroprawicowych (ODS, Top 09 i Sprawy Publiczne), a na jego czele stanął
Petr Nečas.
Tabela 2.2. Wyniki wyborów do Izby Poselskiej w latach 1996–2010
Nazwa
partii

Data wyborów
31.05.–01.06.1996
G

M

ODS

29,62

ČSSD

26,44

KSČM
KDU-ČSL

G

M

68

27,74

61

32,31

10,33

22

8,08

18

SPR-RSČ

8,01

18

ODA

6,36

13

US

19–20.06.1998

14–15.06.2002

2–3.06.2006

28–29.05.2010

G

M

G

M

G

M

63

24,47

58

35,38

81

20,22

53

74

30,20

70

32,32

74

22,08

56

11,03

24

18,51

41

12,81

26

11,27

26

9,00

20

14,27a

22

7,22

13

8,60

19

6,29

6

9b

SZ
TOP 09

16,70

41

VV

10,88

24

G – % otrzymanych głosów; M – liczba mandatów
a
w koalicji z US-DEU; b w koalicji z KDU-ČSL już jako US-DEU.
Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps1996/u4, https://www.volby.cz/pls/ps1996/u610, https://www.volby.cz/pls/
ps1998/u4, https://www.volby.cz/pls/ps1998/u610, https://www.volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ, https://www.
volby.cz/pls/ps2002/ps63?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/
ps2006/ps53?xjazyk=CZ&xv=1, https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps2010/
ps53?xjazyk=CZ&xv=1 [data dostępu: 09.12.2017 r.].
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2.3. System partyjny po 2010 roku
Czeski system partyjny był uważany za jeden z najbardziej stabilnych systemów partyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – główni aktorzy
partyjni pozostawali tacy sami, ich działania były zasadniczo przewidywalne,
a niestabilność i chwiejność wyborcza była niewielka. Pogląd ten po 2010 roku
zaczął ulegać zmianie, na co wpływ miał ujawniający się spadek poparcia dla
tradycyjnych partii politycznych oraz pojawienie się nowych partii, opartych
na proteście, na wyraźnej negacji wydarzeń, które miały miejsce po 1989 roku
i zorientowanych na populistyczne programy o charakterze antysystemowym33.
Zarówno wybory do Izby Poselskiej z 2010 roku, jak i wybory parlamentarne
zorganizowane w 2013 roku odznaczały się znaczącymi sukcesami nowych partii politycznych, oraz odpowiadającymi im spadkami poparcia dla dwóch dominujących do tej pory ugrupowań, czyli ODS i ČSSD. Z punktu widzenia rozwoju
systemu partyjnego i struktury podziałów socjopolitycznych ważne jest to, że
trzy z czterech nowych partii, które pojawiły się na czeskiej scenie politycznej,
prowadziły kampanie wyborcze wokół retoryki populistycznej z silnym antyestablishmentowym akcentem. Sprawy Publiczne oskarżały „polityczne dinozaury” (jak określano dotychczasowych liderów czeskiego systemu partyjnego)
o korupcję, Świt Demokracji Bezpośredniej Tomio Okamury obiecywał „koniec
bałaganu i korupcji”, a lider Akcji Niezadowolonych Obywateli (ANO 2011)
Andrej Babiš oskarżał istniejące partie polityczne o niekompetencję i zapowiadał, że jego doświadczenie w biznesie pozwoli mu sprawniej zarządzać państwem34. System partyjny w Republice Czeskiej przeszedł zatem istotną zmianę
pod względem relewantnych podmiotów w latach 2010–2013. Zasadnym wydaje
się pytanie o kierunek dostrzeganych zmian: czy oznaczają one rzeczywistą
transformację systemu partyjnego w Czechach, czy po prostu pozorne zmiany
istniejącej sceny.
Wybory w 2013 roku zostały zarządzone jako wybory przedterminowe (po
dymisji rządu Petra Nečasa, wywołanej skandalem korupcyjnym w otoczeniu
premiera) i odbyły się w dniach 25 i 26 października 2013 roku. Wybory te
w ocenie czeskich ekspertów były kontynuacją trwającej destabilizacji czeskiej
polityki partyjnej, która rozpoczęła się od wyborów w 2010 roku35. W wyniku
V. Havlík, P. Voda: The rise of new political partiesand re-alignment of party politics
in the Czech Republic. „Acta Politologica” 2016, Vol. 8, No. 2, s. 119, http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/001183.pdf [data dostępu: 11.11.2017 r.].
34
Ibidem, s. 124–125.
35
V. Havlík: The 2013 parliamentary election in the Czech Republic, http://www.volebnistudia.cz/wp-content/uploads/EVS_2014_1-3.pdf [data dostępu: 11.11.2017 r.].
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głosowania poparcie dla dwóch głównych partii politycznych znacznie zmalało
(zarówno ODS, jak i ČSSD zanotowały najsłabsze wyborcze wyniki od połowy
lat 90. XX wieku, a w przypadku ODS spadek poparcia był wręcz spektakularny – partia zanotowała historyczną porażkę), dwa nowe antyestablishmentowe ugrupowania (ruchy polityczne ANO 2011 i Świt Demokracji Bezpośredniej bardziej niż partie przypominają projekty polityczno-biznesowe) zdobyły
prawie jedną trzecią miejsc w parlamencie (ten sukces wskazuje na znaczną
zmianę zachowań wyborczych oraz odejście od dotychczasowych linii podziału
prawica/lewica), a w Izbie Poselskiej znalazło się siedem partii (po wyborach
w 2010 roku partii w parlamencie było sześć). Wyniki wyborów oznaczały
powrót do władzy po ośmiu latach Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, która
musiała jednak szukać partnerów koalicyjnych do stworzenia większościowego
rządu. W wyniku negocjacji koalicyjnych powstał gabinet kierowany przez
lidera Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej Bohuslava Sobotkę, w skład którego
obok zwycięskiej ČSSD weszli przedstawiciele partii ANO 2011 oraz KDU-ČSL
(które zdołało powrócić do Izby Poselskiej po trzyletniej przerwie36). Skutkiem
kryzysu politycznego wywołanego skandalem korupcyjno-obyczajowym, który
wstrząsnął czeską sceną polityczną w 2013 roku było pogłębiające się rozczarowanie wyborców tradycyjnymi partiami politycznymi oraz „wzrost znaczenia
nowych projektów politycznych kierowanych przez charakterystyczne postaci
o wyrazistych poglądach, które nie odwołują się do żadnej konkretnej ideologii.
Lewicowa ČSSD i prawicowa ODS, które dominowały na czeskiej scenie politycznej od lat 90., są poważnie obciążone skandalami i aferami korupcyjnymi.
W opinii dużej części społeczeństwa partie te nie reprezentują wyborców, są
natomiast podatne na wpływ nieprzejrzystych układów przestępczych. Ponadto
w związku z ograniczoną wymianą kadr mają poważne problemy ze znalezieniem wiarygodnych liderów. W efekcie zarówno ČSSD, jak i ODS uzyskały
w tych wyborach najgorsze wyniki od rozpadu Czechosłowacji”37.
Do tej pory w czeskim systemie partyjnym obserwowaliśmy prawidłowość,
że żadne inne ugrupowanie polityczne nie było w stanie zagrozić pozycji podstawowym, dominującym dwóm partiom politycznym. Sytuacja ta uległa zmianie po wyborach z 2017 roku. Wybory do Izby Poselskiej, które odbyły się
w dniach 20–21 października 2017 roku „zakończyły się jednoznaczną wygraną
J. Groszkowski: Powstaje centrolewicowy rząd w Czechach. Analizy OSW z 18.12.2013,
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-12-18/powstaje-centrolewicowy-rzad
w-czechach [data dostępu: 27.12.2017 r.].
37
J. Groszkowski: Wybory w Czechach utrwaliły destabilizację sceny politycznej. Analizy OSW z 30.10.2013, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-10-30/wyboryw-czechach-utrwalily-destabilizacje-sceny-politycznej [data dostępu: 27.12.2017 r.].
36
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ruchu politycznego ANO 2011. Ugrupowanie byłego wicepremiera Andreja
Babiša z wynikiem blisko 30% głosów zdystansowało drugą w kolejności konserwatywną Obywatelską Partię Demokratyczną (ODS, 11%) i siedem innych
ugrupowań”38. Zwycięstwo partii ANO 2011 oznaczało istotną zmianę w czeskim systemie partyjnym, gdyż po raz pierwszy od momentu powstania Republiki Czeskiej zwycięzcą wyborów do Izby Poselskiej nie została jedna z dwóch
najważniejszych partii politycznych: ani Obywatelska Partia Demokratyczna,
ani Czeska Partia Socjaldemokratyczna. Okazało się więc, że obie partie, które
dominowały na czeskiej scenie politycznej od narodzin Republiki Czeskiej,
budzą coraz większą niechęć obywateli, a spór pomiędzy tradycyjnymi partiami, odwołującymi się do klasycznych ideologii, a nowymi ugrupowaniami
staje się coraz wyraźniejszą osią podziału w czeskiej polityce. Parlament czeski
po wyborach w 2017 roku stał się najbardziej rozdrobnionym od 1996 roku – do
parlamentu weszło dziewięć partii, z czego dwa ugrupowania (Piraci i STAN)
wprowadziły swoich przedstawicieli po raz pierwszy (tabela 2.3.).
Podsumowując: w ostatnich latach można zaobserwować wzrost znaczenia
nowych ugrupowań, opierających swoją tożsamość polityczną na fali protestu;
wyniki wyborów parlamentarnych z 2017 roku zakwestionowały dotychczas
dominujący w Czechach podział socjopolityczny; maleje znaczenie tradycyjnych
partii politycznych; trwałym elementem czeskiego systemu partyjnego jest fenomen Komunistycznej Partii Czech i Moraw jako antysystemowej lewicy – partii
o zerowym potencjale koalicyjnym, która nigdy nie rządziła, a która jest obecna
na czeskiej scenie politycznej od początków procesów transformacji i utrzymuje
względnie wysokie poparcie, pozwalające na wejście do parlamentu. Ważną
cechą czeskiego systemu partyjnego jest także stała obecność Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej jako partii niepostkomunistycznej, czyli partii, która
nie powstała (jak w większości przypadków w państwach Europy Środkowo-Wschodniej przechodzących proces transformacji systemowej) w wyniku
przekształcenia partii komunistycznej rządzącej w poprzednim systemie realnego socjalizmu. Z kolei największą dynamikę przekształceń można dostrzec
w odniesieniu do centroprawicowego politycznego skrzydła – w ostatnich
latach następował systematyczny i stały spadek poparcia dla niegdyś najsilniejszej partii centroprawicowej w Czechach, czyli ODS, pojawiały się z kolei
nowe projekty polityczne, które stanowiły alternatywę dla ODS w postaci TOP
09 czy Spraw Publicznych.
J. Groszkowski: Czechy po wyborach: dominacja Babiša. Analizy OSW z 25.10.2017,
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-10-23/czechy-po-wyborach-dominacja
-babisa data dostępu: 09.11.2017 r.].
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Tabela 2.3. Wyniki wyborów do Izby Poselskiej w 2013 i 2017 roku
Data wyborów
Nazwa partii

20–21.10.2017

Liczba głosów

Liczba
mandatów

ČSSD

20,45%

50

7,27%

15

ODS

7,72%

16

11,32%

25

14,91%

33

7,76%

15

KSČM

a

25–26.10.2013

Liczba głosów

Liczba
mandatów

TOP 09

11,99%

26

5,31%

7

ANO 2011

18,65%

47

29,64%

78

KDU-ČSL

6,78%

14

5,80%

10

Úsvit, SPDa

6,88%

14

10,64%

22

Piráti

10,79%

22

STAN

5,18%

6

Pod nazwą SPD w wyborach w 2017 r.

Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps2013/
ps53?xjazyk=CZ&xv=1, https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ, https://www.volby.
cz/pls/ps2017/ps53?xjazyk=CZ&xv=1 [data dostępu: 09.12.2017 r.].

2.3.1. Charakterystyka współczesnych partii politycznych
Typologia rodzin partii politycznych według kryterium programowego obejmuje partie socjaldemokratyczne, komunistyczne, liberalne, konserwatywne,
chadeckie, narodowe. Należy zwrócić uwagę, że – ze względu na zmieniające się
realia polityczne – tradycyjny podział na oś podziału lewica/prawica w odniesieniu do zagadnień gospodarczych czy światopoglądowych w ostatnich
latach ulegał znacznym korektom i zaczął tracić na znaczeniu. Warto podkreślić wzrastający wpływ m.in. zjawiska populizmu na kształt systemu politycznego i funkcjonowanie nowoczesnych ugrupowań politycznych. W Czechach
do lewicy o tendencjach komunistycznych zaliczała się Komunistyczna Partia
Czech i Moraw, do nurtu socjaldemokratycznego (o rodowodzie niekomunistycznym) Czeska Partia Socjaldemokratyczna, w politycznym centrum znajdował się Obywatelski Sojusz Demokratyczny, Unia Wolności była liberalna, do
grupy partii prawicowych natomiast zaliczały się Obywatelska Partia Demokratyczna (jako partia konserwatywna), TOP 09 czy Sprawy Publiczne (jako ugrupowania centroprawicowe), Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa (jako partia chadecka, chrześcijańsko-demokratyczna). Do
partii narodowych należy zaliczyć: Ruch na Rzecz Demokracji Samorządowej –
Stowarzyszenie dla Moraw i Śląska czy Świt Demokracji Bezpośredniej.

37
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Wśród najważniejszych czeskich partii politycznych, reprezentowanych
w czeskim parlamencie w Izbie Poselskiej (wcześniej w Czeskiej Radzie Narodowej; tabela 2.4.) można wskazać następujące:
Forum Obywatelskie (czes. Občanské fórum, OF) – ruch społeczny powstały
na fali masowej mobilizacji społecznej podczas aksamitnej rewolucji, będący jej
zasadniczą siłą napędową, założony w Pradze 19 listopada 1989 roku przez działaczy Karty 77 oraz wielu niezależnych inicjatyw społecznych, m.in. Niezależny
Ruch Pokojowy, Ruch Swobód Obywatelskich. Forum deklarowało się jako szeroka platforma, zróżnicowana w poglądach politycznych, która nigdy nie przekształciła się w partię polityczną, a różnice pomiędzy działaczami w spojrzeniu na charakter ugrupowania określanego mianem „forum” doprowadziły do
jego dekompozycji. W wyniku rozłamu, do którego doszło w lutym 1991 roku,
powstały dwie partie: Obywatelska Partia Demokratyczna oraz Ruch Obywatelski. Trzecim ugrupowaniem, które wyłoniło się z Forum był Obywatelski
Sojusz Demokratyczny (tabela 2.4.).
Tabela 2.4. Wyniki OF w wyborach do Czeskiej Rady Narodowej
Wybory

1990

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

49,5

127

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u4, https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u610
[data dostępu: 02.11.2017 r.].

Komunistyczna Partia Czechosłowacji (czes. Komunistická strana Československa, KSČ) – istniejąca w latach 1921–1992 czechosłowacka partia polityczna,
sprawująca władzę w Czechosłowacji w latach 1948–1989. Partia ta, pomimo
aksamitnej rewolucji, nie uległa rozwiązaniu, ani też nie zmieniła nazwy; odrzucono koncepcję monopolistycznej pozycji partii komunistycznej, jaką miała ona
w poprzednim systemie oraz m.in. zniesiono stanowisko pierwszego sekretarza
partii na rzecz stanowiska przewodniczącego. Dla ewolucji partii ważna była
decyzja nadzwyczajnego kongresu partii w grudniu 1989 roku, by w ramach
federalnej struktury państwa, obok istniejącej Komunistycznej Partii Słowacji
utworzyć czeską część pod nazwą Komunistyczna Partia Czech i Moraw39. Liderem partii w grudniu 1989 roku został Ladislav Adamec (tabela 2.5.).
Tabela 2.5. Wyniki KSČ w wyborach do Czeskiej Rady Narodowej
Wybory

1990

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

49,5

127

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u4, https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u610 [data dostępu: 02.11.2017 r.].
39
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Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (czes. Křesťanská a demokratická unie,
KDU) – była to koalicja wyborcza, której najważniejszym podmiotem była Czechosłowacka Partia Ludowa (czes. Československá strana lidová, ČSL) ze swym
liderem Josefem Bartončíkiem oraz Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (czes.
Křesťanskodemokratické hnutí – KDH) i Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna
(czes. Křesťanskodemokratická strana – KDS) odwołujące się do chrześcijańskich wartości. Na przełomie marca i kwietnia 1992 roku doszło do połączenia
KDU i ČSL w nową formację pod nazwą Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna –
Czechosłowacka Partia Ludowa (KDU- ČSL; tabela 2.6.).
Tabela 2.6. Wyniki KDU w wyborach do Czeskiej Rady Narodowej
Wybory

1990

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

8,42

19

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u4, https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u610 [data dostępu: 02.11.2017 r.].

Czeska Partia Socjaldemokratyczna (czes. Česká strana sociálně demokratická – ČSSD) – restytuowana partia historyczna, nawiązująca do tradycji partii
socjaldemokratycznej z okresu przedwojennego i wspierana przez emigracyjnych działaczy, która nie wywodzi się z partii komunistycznej. Początkowo
reaktywowana pod nazwą Czechosłowacka Socjaldemokracja (czes. Československá sociální demokracie, ČSD), od 1993 roku jako Czeska Partia Socjaldemokratyczna, w której szeregi wstąpili działacze Forum Obywatelskiego o poglądach socjaldemokratycznych. Pierwszym przewodniczącym został wybrany
w marcu 1990 roku Jiří Horák40. „W lutym 1993 roku na kongresie partyjnym
dokonano zmian decydujących o nowym obliczu partii (…), partia wybrała
nowe kierownictwo z Milošem Zemanem na czele i określiła swe miejsce na
lewej stronie sceny politycznej”41. Partia ta nie odegrała większej roli w pierwszych i drugich wyborach po aksamitnej rewolucji (1990 i 1992), ale w późniejszym okresie zaczęła wyrastać na najsilniejszą partię opozycyjną – w wyborach 1996 roku zdobyła 26,44% głosów i 61 mandatów, a kolejne wybory do
Izby Poselskiej w 1998 roku wygrała, zdobywając 32,31% głosów i 74 mandaty;
przewodniczący M. Zeman został premierem. W wyborach 2002 roku ČSSD
zachowała pozycję najsilniejszej partii, uzyskując 30,20% głosów (70 mandatów)
i tworząc rząd koalicyjny na czele z Vladimírem Špidlą. Po przegranych przez
socjaldemokratów pierwszych w Czechach wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego partii –
40
41

Ibidem, s. 60–61.
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na czele ugrupowania stanął Stanislav Gross, który jednak po aferze korupcyjnej związanej z osobą jego małżonki oddał władzę w partii w ręce początkowo Bohuslava Sobotki, a następnie Jiříego Paroubka. W wyborach do Izby
Poselskiej w 2006 roku partia zdobyła najwyższe jak do tej pory poparcie na
poziomie 32,32%, co przełożyło się na 74 mandaty, ale przeszła do opozycji
w stosunku do zwycięskiej Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Po wyborach z 2010 roku, które partia wygrała otrzymując 22,08% głosów i 56 mandatów, funkcjonowała w opozycji wobec centroprawicowej koalicji. W 2011 roku
przewodniczącym został Bohuslav Sobotka, który w latach 2014-2017 pełnił
funkcję premiera po zwycięskich dla ČSSD wyborach w 2013 roku. W kwestiach gospodarczych partia propagowała społecznie zorientowaną gospodarkę rynkową, skupioną na obronie praw obywateli najbardziej poszkodowanych przez proces transformacji, opowiadała się za laickim charakterem
państwa i za pomocą socjalną z jego strony. Zajmuje pozycję centrolewicowego ugrupowania pomiędzy komunistami a partiami politycznego centrum
(tabela 2.7.).
Tabela 2.7. Wyniki ČSSD w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

1992

a

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

6,53

16

1996

26,44

61

1998

32,31

74

a

2002

30,20

70

2006

32,32

74

2010

22,08

56

2013

20,45

50

2017

7,27

15

Wyniki wyborów do Czeskiej Rady Narodowej.

Źródło:
https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u4,
https://www.volby.cz/pls/ps1996/u610,
https://www.volby.cz/pls/ps1998/u4,
https://www.volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ,
https://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ,
https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?
xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps52?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/
ps2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

Obywatelska Partia Demokratyczna (czes. Občanská demokratická strana
– ODS) – partia powstała po rozpadzie Forum Obywatelskiego, jej kongres
założycielski odbył się w dniach 20–21 kwietnia 1991 roku w Ołomuńcu; przewodniczącym partii został wybrany Václav Klaus (autor projektu kuponowej
prywatyzacji). Partia o profilu centroprawicowym, liberalno-konserwatywna, za
podstawowe zasady uznawała demokrację parlamentarną i gospodarkę wolno-
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rynkową, w której podkreślała konieczność stworzenia jak najlepszych warunków dla indywidualnej przedsiębiorczości poprzez obniżanie podatków i tanie
kredyty. Partia współtworzyła rząd V. Klausa po wyborach parlamentarnych
w 1992 roku, w 1996 roku, a następnie po wyborach do Izby Poselskiej w 2006
roku (rząd M. Topolanka) i w 2010 roku (gabinet P. Nečasa). W latach 1991–2002
przewodniczącym partii był Václav Klaus, następnie Mirek Topolánek (2002–
2010), Petr Nečas (2010–2014). Od 2014 roku przewodniczącym partii jest Petr
Fiala42 (tabela 2.8.).
Tabela 2.8. Wyniki ODS w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

1992

Liczba mandatów

76

29,62

68

1998

27,74

63

2002

24,47

58

2006

35,38

81

2010

20,22

53

1996

a

Poparcie procentowe

29,73

a

b

2013

7,72

16

2017

11,32

25

Wyniki wyborów do Czeskiej Rady Narodowej;

b

w koalicji z KDS.

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u610, https://www.volby.cz/pls/ps1996/u610,
https://www.volby.cz/pls/ps1998/u4,
https://www.volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ,
https://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ,
https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?
xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps52?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/
ps2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna (czes. Křesťanskodemokratická strana –
KDS) – partia powstała 3 grudnia 1990 roku, jej pierwszym przewodniczącym
był Václav Benda, a od 1993 roku Ivan Pilip. Była to partia głosząca poglądy
konserwatywne i chrześcijańskie, hasła antykomunistyczne – opowiadała się za
lustracją i dekomunizacją. W wyborach do Czeskiej Rady Narodowej w 1990
roku startowała w koalicji z Czechosłowacką Partią Ludową, uzyskując 4 mandaty, a w wyborach z 1992 roku tworzyła koalicję z ODS, wprowadzając 10 swoich przedstawicieli do czeskiego parlamentu. W czerwcu 1995 roku została podpisana umowa o integracji KDS z ODS, część działaczy zdecydowała się na
wejście do KDU-ČSL43 (tabela 2.9.).

42
43

https://www.ods.cz/profil/petr-fiala [data dostępu: 28.12.2017 r.].
M. Migalski: Czeski i polski…, s. 74.
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Tabela 2.9. Wyniki KDS w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

1990
1992
a

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

8,42%
29,73%b

4
10

a

w koalicji z ČSL jako Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna; b w koalicji z ODS.

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1990/u4, https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u4 [data
dostępu: 08.12.2017 r.].

Obywatelski Sojusz Demokratyczny (czes. Občanská demokratická aliance –
ODA) – partia powstała po rozpadzie Forum Obywatelskiego w lutym 1991
roku, o charakterze antykomunistycznym, liberalnym, stanowcza zwolenniczka
lustracji, prywatyzacji, zachodniej orientacji w polityce zagranicznej. Początkowo przewodniczącym ugrupowania został wybrany Pavel Bratinka, od 1992
roku przewodniczącym był Jan Kalvoda. Po wyborach w 1992 oraz w 1996 roku
partia współrządziła, wchodząc w koalicję z ODS i KDU-ČSL44. Wewnętrzne
konflikty oraz afery finansowe, a także powstanie Unii Wolności, doprowadziły do spadku poparcia dla partii i w rezultacie kierownictwo ugrupowania
podjęło decyzję o nieuczestniczeniu w wyborach parlamentarnych w 1998 roku,
co oznaczało koniec jej obecności w Izbie Poselskiej. Partia ta na jesieni 1998
roku przed wyborami do Senatu weszła do tzw. Czwórkoalicji (US, KDU-ČSL,
ODA i DEU), która zdołała zdobyć 13 mandatów senatorskich, jednak przed
kolejnymi wyborami do Izby Poselskiej w 2002 roku ODA nie kontynuowała
współpracy z pozostałymi ugrupowaniami Czwórkoalicji, co zakończyło byt
parlamentarny tego ugrupowania (tabela 2.10.).
Tabela 2.10. Wyniki ODA w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

1992
1996

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

5,93
6,36

14
13

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u610, https://www.volby.cz/pls/ps1996/u610,
https://www.volby.cz/pls/ps1998/u4 [data dostępu: 04.11.2017 r.].

Stowarzyszenie na rzecz Republiki – Republikańska Partia Czechosłowacji
(czes. Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa – SPR-RSČ)
– skrajnie prawicowa, radykalna partia powstała w 1989 roku, o charakterze narodowym, głosiła hasła skierowane przeciwko imigrantom pracującym w Czechosłowacji, Romom, przeciwko obcym inwestycjom, dominacji niemieckiego kapitału, przystąpieniu Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej i NATO. Liderem
partii był od początku jej powstania Miroslav Sládek, który tworzył partię typu
wodzowskiego, atakował elity, dotychczasowy establishment (tabela 2.11.).
44
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Tabela 2.11. Wyniki SPR-RSČ w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

1992
1996

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

5,98
8,01

14
13

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u610, https://www.volby.cz/pls/ps1996/u610,
https://www.volby.cz/pls/ps1998/u4 [data dostępu: 04.11.2017 r.].

Ruch na Rzecz Demokracji Samorządowej – Społeczeństwo na Morawach
i Śląsku (czes. Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu
a Slezsko, HSD-SMS) – ugrupowanie polityczne zorientowane na realizację
głównie jednej kwestii: przywrócenia podmiotowości regionalnej dla Moraw
i Śląska i przekształcenia Czechosłowacji w trójczłonową federację. Partia została
zarejestrowana w kwietniu 1990 roku, a jej pierwszym przewodniczącym był
Boleslav Barta. Po jego śmierci nowym przewodniczącym został Jan Kryčer, pod
którego przywództwem partia zmieniła swoje oblicze – zaczęła dystansować się
od zagadnienia regionalizmu i kwestii morawskiej, a przekształciła się w partię
centrolewicową45 (tabela 2.12.).
Tabela 2.12. Wyniki HSD-SMS w wyborach do Czeskiej Rady
Narodowej
Wybory

1990
1992

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

10,0
5,87

22
14

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u610 [data dostępu: 04.11.2017 r.].

Unia Liberalno-Społeczna (czes. Liberálně sociální unie – LSU) – koalicja centrolewicowych ugrupowań powstała w maju 1991 roku, która w wyniku wewnętrznych różnic nie przetrwała próby czasu i zanotowała tylko jednorazowy sukces
wyborczy w wyborach w 1992 roku (tabela 2.13.).
Tabela 2.13. Wyniki LSU w wyborach do Czeskiej Rady Narodowej
Wybory

1992

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

6,52%

16

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u4, https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u610 [data dostępu: 04.11.2017 r.].

Unia Wolności (czes. Unie Svobody – US) – powstała w wyniku rozłamu Obywatelskiej Partii Demokratycznej w 1997 roku pod przewodnictwem Jana Rumla,
w 2002 roku zawarła koalicję z Unią Demokratyczną (US-DEU; tabela 2.14.).
45
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Tabela 2.14. Wyniki US w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

1998
2002

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

8,60
14,27 (w koalicji
z KDU-ČSL oraz DEU)

19
31

Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps1998/u610, https://www.volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk
=CZ [data dostępu: 04.11.2017 r.].

Komunistyczna Partia Czech i Moraw (czes. Komunistická strana Čech
a Moravy – KSČM) – partia ta powstała 31 marca 1990 roku jako terenowa
organizacja Komunistycznej Partii Czechosłowacji (czes. Komunistická strana
Československa – KSČ). Pierwszym przewodniczącym został wybrany Jiří
Machalík, później funkcję tę pełnił Jiří Svoboda46, w 1993 roku nowym przewodniczącym został Miroslav Grebeníček, a w 2005 roku na lidera wybrano
Vojtěcha Filipa. Próby przekształcenia partii w ugrupowanie o charakterze
socjaldemokratycznym nie powiodły się – na początku 1992 w wewnątrzpartyjnym referendum ponad 75% członków opowiedziało się za pozostawieniem
w nazwie ugrupowania przymiotnika „komunistyczny”. W 1993 z partii odeszła
część działaczy nastawionych reformistycznie. Przez wszystkie lata działalności KSČM była jako kontynuatorka KSČ izolowana przez inne ugrupowania
podczas tworzenia koalicji rządowych, nigdy zatem nie brała bezpośredniego
udziału we władzy na szczeblu krajowym. Pozostała partią skrajnie lewicową
(tabela 2.15.).
Tabela 2.15. Wyniki KSČM w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

1992a
1996
1998
2002
2006
2010
2013
2017
a

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

14,5
10,33
11,03
18,51
12,81
11,27
14,91
7,76

35
22
24
41
26
26
33
15

w koalicji Blok Lewicowy (z partią Demokratycznej lewicy).

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u610, https://www.volby.cz/pls/ps1996/u610,
https://www.volby.cz/pls/ps1998/u4,
https://www.volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ,
https://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ,
https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?
xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps52?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/
ps2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

46
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Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa
(czes. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová –
KDU-ČSL) – partia centroprawicowa, chrześcijańsko-demokratyczna, popierała
prywatyzację i konieczność ograniczania wpływu państwa na gospodarkę. Partia powstała w 1992 roku w wyniku połączenia dwóch podmiotów politycznych (koalicji KDU oraz ČSL) w jedno ugrupowanie. Wielokrotnie wchodziła
do koalicji rządowych zarówno centroprawicowych, jak i centrolewicowych,
współpracowała i z ODS i z ČSSD. Obecnie przewodniczącym partii jest Pavel
Bělobrádek47 (tabela 2.16.).
Tabela 2.16. Wyniki KDU-ČSL w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

1992

6,28

15

1996

8,08

18

1998

9,00

20

2002

14,27 (w koalicji z US-DEU)

31

2006

7,22

13

2010

−

−

2013

6,78

14

2017

5,80

10

Źródło: https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u610, https://www.volby.cz/pls/ps1996/u610, https://
www.volby.cz/pls/ps1998/u610, https://www.volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ, https://www.
volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps52?xjazyk=CZ, https://
www.volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

Partia Zielonych (czes. Strana zelených – SZ) – partia powstała w 1990 roku,
ale przez długi okres czasu pozostawała ugrupowaniem pozaparlamentarnym
o typowym programie ekologicznym (nastawionym na poprawę środowiska
naturalnego, czystości wód i powietrza, czy jakości produktów żywnościowych)48,
gdyż nie udawało się jej przekroczyć progu wyborczego aż do wyborów w roku
2006, kiedy zdobyła 6 mandatów. W 2005 na czele ugrupowania stanął Martin
Bursík (tabela 2.17.).
Tabela 2.17. Wyniki SZ w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

2006

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

6,29

6

Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

47
48

http://www.kdu.cz/o-nas/nasi-lide/predsednictvo [data dostępu: 28.12.2017 r.].
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TOP 09 (Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt 09 – czes. Tradice Odpovědnost
Prosperita 09) – ugrupowanie prawicowe, konserwatywne, założone w czerwcu
2009 roku przez grupę polityków, którzy opuścili KDU-ČSL (na czele z przewodniczącym Miroslavem Kalouskiem). Partia współtworzyła centroprawicowy
rząd P. Nečasa w latach 2010–2013 (tabela 2.18.).
Tabela 2.18. Wyniki TOP 09 w wyborach do Izby Poselskiej
Poparcie procentowe

Liczba mandatów

2010

Wybory

16,70

41

2013

11,99

26

2017

5,31

9

Źródło:
https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ,
https://www.volby.cz/pls/
ps2013/ps52?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu:
02.11.2017 r.].

Sprawy Publiczne (czes. Věci veřejné – VV) – ugrupowanie prawicowe założone
w 2001 roku. Przewodniczącym w latach 2009–2013 był dziennikarz i pisarz John
Radek. Partia weszła do parlamentu w 2010 roku i stworzyła koalicję rządową
z ODS i TOP 09, a jej przewodniczący został wicepremierem. W 2015 roku ugrupowanie zostało rozwiązane (tabela 2.19.).
Tabela 2.19. Wyniki VV w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

2010

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

10,88

24

Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

ANO 2011 (czes. Akce nespokojených občanů – Akcja Niezadowolonych Obywateli) – ruch polityczny programowo nieideologiczny, powstały w 2011 roku,
liderem jest Andrej Babiš, potentat rynku spożywczego i chemicznego, jeden
z najbogatszych Czechów, który przekonuje, że państwo powinno być zarządzane jak firma. Partia w wyborach do Izby Poselskiej w 2013 roku zajęła
drugie miejsce i weszła do koalicyjnego rządu Bohuslava Sobotki. Po zwycięskich dla ugrupowania wyborach parlamentarnych w 2017 roku Andrej Babiš
otrzymał od prezydenta Miloša Zemana misję sformowania rządu49. Tożsamość
ideowa ANO 2011 jest trudna do zdefiniowania, program ruchu obiecuje obniżkę
J. Groszkowski: Czechy po wyborach: dominacja Babiša. Analizy OSW z 25.10.2017,
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-10-23/czechy-po-wyborach-dominacja
-babisa [data dostępu: 09.11.2017 r.].
49
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podatków, wzrost zatrudnienia i podniesienie efektywności administracji50
(tabela 2.20.).
Tabela 2.20. Wyniki ANO w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

2013

18,65

47

2017

29,64

78

Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps52?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps
2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

Świt Demokracji Bezpośredniej (czes. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury) – w wyborach parlamentarnych 2017 roku pod nazwą Wolność i Demokracja Bezpośrednia (czes. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
SPD) – partia antysystemowa, antyestablishmentowa, określana jako populistyczna, prezentuje prorosyjski, antyunijny i antynatowski program. Partia
założona w 2013 roku, jej liderem jest Tomio Okamura, biznesmen o japońskich korzeniach, który postuluje, żeby Czechy (na wzór Szwajcarii) postawiły
na demokrację bezpośrednią, a mniejszość romska powinna starać się o stworzenie własnego państwa np. w Indiach. W kampanii wyborczej w 2017 roku
SPD walczył o głosy wyborców z hasłem „NIE islamowi, NIE terrorystom”51
(tabela 2.21.).
Tabela 2.21. Wyniki Úsvitu, SPD w wyborach do Izby Poselskiej
Poparcie procentowe

Liczba mandatów

2013

Wybory

6,88

14

2017

10,64

22

Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps52?xjazyk=CZ, https://www.volby.cz/pls/ps
2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

Burmistrzowie i Niezależni (czes. Starostové a nezávislí (STAN) – czeskie
ugrupowanie polityczne skupiające czeskich samorządowców, przekształconej w projekt polityczny o znaczeniu ogólnokrajowym w 2009 roku. W wyborach do Izby Poselskiej w 2010 i 2013 roku partia uzyskała kilkuosobową reprezentację parlamentarną z list współpracującej z ugrupowaniem partii TOP 09
(tabela 2.22.).
J. Groszkowski: Kryzys tradycyjnych partii w Czechach. Analizy OSW z 09.10.2013,
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-10-09/kryzys-tradycyjnych-partii-wczechach [data dostępu: 09.11.2017 r.].
51
J. Groszkowski: Czechy po wyborach…
50
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Tabela 2.22. Wyniki STANu w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

2017

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

5,18

6

Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

Czeska Partia Piratów, Piraci (czes. Česká pirátská strana, Piráti) – partia centrowa, powstała w 2009 roku, jej liderem jest Ivan Bartoš (tabela 2.23.).
Tabela 2.23. Wyniki Piratów w wyborach do Izby Poselskiej
Wybory

2017

Poparcie procentowe

Liczba mandatów

10,79

22

Źródło: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ [data dostępu: 02.11.2017 r.].

Anna Czyż

Parties and the Party System in the Czech Republic
Su m m a r y
This chapter analyzes the development of the party system in the Czech Republic in the process of democratization from the early 1990s until 2017. It distinguishes
the stages of development of the party system in the Czech Republic, connected with
successive elections to the lower chamber of Parliament – the Chamber of Deputies.
The chapter also includes the characterization of major political parties in the Czech
Republic that were represented in Parliament, played a vital role in the governing of
the country, and significantly influenced the form and functioning of the party system.
It shows the dynamics of the Czech party system in the process of democratization and
indicates factors influencing its functioning.
Key words: Czech Republic, party system, Czech Social Democratic Party, Civic
Democratic Party, Communist Party of Bohemia and Moravia

Anna Czyż

Die Parteien und das Parteisystem in der Tschechischen Republik
Zu s a m me n fa s s u ng
In dem Kapitel werden die die Bildung des Parteisystems in der Tschechischen
Republik im Zuge des Demokratisierungsprozesses vom Anfang der 90er Jahre des

2.3. System partyjny po 2010 roku
20.Jahrhunderts bis zu 2017 betreffenden Fragen erörtert. Die Verfasserin unterscheidet
und beschreibt einzelne Entwicklungsstufen des Parteisystems in Tschechien, die mit
aufeinanderfolgenden Wahlen zum Unterhaus des tschechischen Parlaments, d.i. zum
Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik einhergehen. Sie charakterisiert überdies die wichtigsten politischen Parteien, die im tschechischen Parlament vertreten und an der Regierung beteiligt waren, und infolgedessen die Form und
das Funktionieren des Parteisystems wesentlich beeinflusst haben. Es wird hier auch
auf die Entwicklungsdynamik des tschechischen Pateisystems im Demokratisierungsprozess und auf die das Funktionieren des Parteisystems begünstigenden Faktoren
hingewiesen.
Schlüsselwörter: Tschechische Republik, Parteisystem, Tschechische Sozialdemokratische Partei, Demokratische Bürgerpartei, Kommunistische Partei Böhmens und
Mährens
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ROZDZIAŁ

3

System partyjny III Rzeczypospolitej
Jedną z cech konstytutywnych demokratycznych reżimów politycznych jest
różnorodność przejawiająca się w tym, że na poziomie społecznym występuje
wielość interesów i wynikających z nich wizji rozwoju, które znajdują z kolei
odzwierciedlenie w propozycjach oraz programach politycznych. Wokół nich
zrzeszają się ludzie, formułujący cele, których realizacja ma determinować działalność organów władzy państwowej. Pluralizm niejako zmusza do tworzenia
w ramach reżimów demokratycznych reguł, które formom aktywności społecznej nadawać będą postać organizacyjną. Jeśli zróżnicowanie poglądów, interesów, celów dotyczy sfery polityki, to pierwszoplanowa rola w tworzącej się
przestrzeni rywalizacji przypada partiom politycznym. Nie zmienia tego zróżnicowanie poglądów na temat relewantności partii w kontekście funkcjonowania
systemów politycznych. Z jednej strony są ci, którzy uznają partie za najważniejsze podmioty demokratycznych reżimów politycznych1, z drugiej w ostatnich dekadach XX wieku coraz bardziej słyszalne stały się głosy, że partie są
raczej reliktem wstępnej fazy rozwoju współczesnych demokracji2. Zasadniczą
kwestią jest jednak to, czy autorzy różnych opinii koncentrują się na partiach
jako określonej formule organizacyjnej, czy na konkretnych partiach, w których
działalności często obnażone zostają słabości ich członków i/lub kierownictwa.
Nie rozstrzygając tego problemu, należy podkreślić, że obywatele w trakcie
głosowań powszechnych stale dokonują wyboru między podmiotami, które są
w zdecydowanej większości partiami politycznymi. W dalszej kolejności znajE.E. Schattschneider: Party Government. New York 1942, s. 1; S.M. Lipset: What are
parties for? “Journal of Democracy” 1966, Vol. 7, No. 1, s. 169.
2
C. Mudde: The Paradox of the Anti-Party Party. “Party Politics” 1996, Vol. 2, No. 2,
s. 265–266.
1
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duje to odzwierciedlenie na poziomie parlamentarnym i gabinetowym, zdominowanych przez partie polityczne. Choćby więc nawet przyjąć, że partie polityczne straciły nieco na znaczeniu w porównaniu z okresem wcześniejszym3, to
nadal analizowanie ich aktywności i funkcjonowania systemów partyjnych na
poziomie poszczególnych państw należy do priorytetowych zagadnień poruszanych w literaturze politologicznej. Idąc tym tropem, w niniejszym rozdziale
zostanie poddana analizie ewolucja polskiego systemu partyjnego w okresie
1989–2018, utożsamianym z tytułową III Rzeczpospolitą. Głównym celem opracowania będzie wykazanie, jak zmieniał się w tym okresie system partyjny.
Zasadniczy problem badawczy sformułowany został wokół pytania, czy przemiany systemu partyjnego miały charakter linearny, zmierzając w kierunku
określonego modelu, czy też cechowała je meandryczność? W związku z tym
pytaniem warto postawić hipotezę, zakładającą, że przemiany systemu partyjnego charakteryzowały się dynamicznymi zwrotami, co stanowi czynnik ograniczający jego instytucjonalizację.

3.1. System partyjny i jego instytucjonalizacja
System partyjny jest pojęciem znanym, choć warto zwrócić uwagę, że spotkać można odmienne sposoby jego definiowania. Z podmiotowego punktu
widzenia wskazać można trzy definicje. W ujęciu najwęższym system partyjny
to układ organizacyjnych i funkcjonalnych powiązań ukształtowanych w procesie rywalizacji między partiami relewantnymi, mającymi wpływ na pośrednie lub bezpośrednie uczestnictwo w procesach rządzenia. W ujęciu szerszym
system partyjny obejmuje wszystkie działające legalnie w danym państwie partie polityczne, łącznie z tymi, które są w trakcie procedury rejestrowej. W najszerszym ujęciu system partyjny obejmuje poza partiami również grupy interesu
oraz struktury ich sformalizowanej reprezentacji4.
Trzy inne definicje systemów partyjnych przywołuje Andrzej Antoszewski, eksponując przede wszystkim aspekt funkcjonalny5. W ramach pierwszej
podstawowym elementem systemu partyjnego są partie polityczne. Ewolucja
systemu partyjnego jest zatem rezultatem zmian zachodzących w samych parI. van Biezen: The End of Party Democracy as We Know It? A Tribute to Peter Mair.
“Irish Political Studies” 2014, Vol. 29, No. 2, s. 186.
4
W. Wojtasik: System partyjny i partie polityczne w modelu ustrojowym III RP.
W: R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik: Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. BielskoBiała 2006, s. 45–46.
5
A. Antoszewski: Polska scena polityczna – system czy chaos? Bydgoszcz 2002, s. 22–24.
3
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tiach politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów organizacyjnej
i programowej stabilizacji. Stan systemu partyjnego jest więc determinowany
przede wszystkim zaawansowaniem procesów instytucjonalizacji samych partii
politycznych6. W ramach drugiej definicji system partyjny jest kojarzony z wzorcami rywalizacji i kooperacji między partiami politycznymi7. Jego ewolucja jest
więc pochodną przeobrażeń zachodzących w strukturze sceny politycznej. Trzecia definicja koncentruje się nie tylko na wzajemnych relacjach pomiędzy partiami, ale nacisk zostaje położony na układ partii w kontekście ich związku
z elektoratem. W rezultacie, zmiana systemu partyjnego jest odzwierciedleniem
zmian w obszarze zachowań wyborczych.
Różnorodność definicji systemu partyjnego stanowi punkt wyjścia do przyjrzenia się procesowi jego instytucjonalizacji. Jest on uznawany za niezbędny,
choć jednocześnie niewystarczający, warunek funkcjonowania współczesnych
demokracji. Trzeba podkreślić, że w niniejszym opracowaniu uwaga będzie skupiała się na problemie instytucjonalizacji polskiego systemu partyjnego, a nie
na instytucjonalizacji partii politycznych. Chociaż między obydwoma procesami
występują pewne związki, to należy je analizować odrębnie. Może się wszakże
zdarzyć, że instytucjonalizacji na poziomie partii politycznych nie będzie towarzyszyła instytucjonalizacja systemu partyjnego.
Mówiąc o instytucjonalizacji najczęściej sięga się do publikacji Samuela P.
Huntingtona, który zwrócił uwagę na to, że jest to proces prowadzący do utrwalania i stabilizowania struktur organizacyjnych oraz procedur8. W konsekwencji instytucjonalizacja oznacza wykształcenie się specyficznych norm i wartości,
przekładających się na trwałość określonych wzorców, a zatem również przewidywalność zachowań aktorów funkcjonujących w danym systemie. Koncentrując uwagę na instytucjonalizacji systemu partyjnego warto przywołać definicję, którą zaproponowali Scott Mainwaring i Timothy Scully. Wskazują oni, że
jest to proces, w ramach którego system partyjny w wymiarze strukturalnym
O instytucjonalizacji partii politycznych zob. szerzej m.in.: A. Panebianco: Political parties: organization and power. Cambridge 1988, s. 55-57; V. Randall, L. Svåsand:
Party Institutionalization in New Democracies, „Party Politics” 2002, Vol. 8, No. 1, s. 12–14;
M. Basedau, A. Stroh: Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: a New
Research Instrument Applied to 28 African Political Parties, “GIGA Working Papers” 2008,
No. 69, s. 12, http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga_08_wp69_basedau-stroh.pdf [data
dostępu: 15.12.2017 r.].
7
Szerzej na ten temat zob.: A. Antoszewski: Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wrocław 2004.
8
S.P. Huntington: Political Order in Changing Societies. New Haven, London 1973,
s. 12.
6
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i funkcjonalnym jest dobrze ugruntowany, szeroko znany i powszechnie akceptowany. Sposób funkcjonowania jego uczestników jest oparty na przekonaniu,
że struktura i praktyka, która się wykrystalizowała, będzie trwała w przewidywalnej przyszłości. Jednocześnie wymieniają cztery warunki, które powinien
spełniać zinstytucjonalizowany system partyjny w demokracji. Pierwszy odnosi
się do stabilności reguł i specyfiki rywalizacji międzypartyjnej. Nie chodzi przy
tym o to, by uległy one „zamrożeniu”, ale z perspektywy instytucjonalizacji
pożądane jest, by relacje między uczestnikami systemu partyjnego charakteryzowały się regularnością (powtarzalnością). Drugi warunek związany jest ze
społecznym zakorzenieniem partii politycznych; im jest ono większe, tym bardziej przewidywalne są zachowania elektoratu. Poza tym sprzyja to określeniu
miejsca samej partii w przestrzeni rywalizacji politycznej. Trzecie wymaganie
powiązane jest ściśle z procesem wyborczym, będącym podstawowym kanałem
dostępu do władzy. W rywalizacji o władzę kluczową rolę powinny zaś odgrywać partie polityczne. Wysoki poziom legitymizacji wyborów i partii politycznych sprzyja instytucjonalizacji systemu partyjnego. W końcu czwarty warunek
odnosi się do wewnątrzorganizacyjnego aspektu funkcjonowania partii. Dobrze
rozwinięta struktura organizacyjna i jasność obowiązujących procedur zwiększają przewidywalność zachowań uczestników systemu partyjnego9.
W badaniach systemów partyjnych wykorzystywane są różnego rodzaju
narzędzia pomiaru, za pomocą których usiłuje się sprawdzić zaawansowanie
procesów instytucjonalizacji10 (najczęściej sięga się po indeks chwiejności wyborczej11). W niniejszym opracowaniu nawiązania do nich będą miały charakter
incydentalny. Narracja oparta zaś będzie na ujęciu deskryptywno-eksplanacyjnym i zmierzać będzie do wskazania dynamiki zmian systemu partyjnego
III RP. Jednocześnie przyjęto założenie, że proces jego instytucjonalizacji osadzić
S. Mainwaring, T.R. Scully: Introduction: Party Systems in Latin America. In: Building
Democratic Institutions. Party Systems in Latin America. Eds. S. Mainwaring, T.R. Scully,
Stanford 1995, s. 4–5.
10
Zob. m.in.: S.I. Lindberg: Institutionalization of Party Systems? Stability and Fluidity among Legislative Parties in Africa’s Democracies. “Government and Opposition” 2007,
Vol. 42, No. 2, s. 215–241; F. Casal Bértoa: It’s mostly about money! Party system institutionalization and its sources: reducing causal complexity in post-communist Europe. “Working
Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties” 2011, No. 15, s. 1–34, http://
www.partylaw.leidenuniv.nl/uploads/wp1511.pdf [data dostępu: 28.02.2018 r.]; Z. Nwokora, R. Pelizzo: Measuring Party System Change: a Systems Perspective. “Political Studies” 2018, Vol. 66, No. 1, 100 –118.
11
Kompleksową analizę problemu chwiejności wyborczej przeprowadziła: A. Turska-Kawa: Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice 2015.
9
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należy w ramach kontinuum, na którego krańcach są zupełnie niezinstytucjonalizowany i w pełni zinstytucjonalizowany system partyjny. Trzeba przy tym
podkreślić, że procesualny charakter instytucjonalizacji determinuje sposób jej
postrzegania. Nie można jej analizować jako krótkookresowej tendencji, ale jako
proces rozłożony w czasie. Spojrzenie na polski system partyjny z perspektywy
prawie 30 lat jego funkcjonowania stwarza możliwość uchwycenia najistotniejszych zmian i określenia kierunku jego ewolucji.

3.2. Scena polityczna w momencie demokratycznego otwarcia
Sposób przejścia od reżimu niedemokratycznego w kierunku demokracji
ma istotny wpływ na przebieg następujących po nim procesów politycznych12.
Polski przypadek w literaturze tranzytologicznej opisywany jest m.in. jako:
„tranzycja przez transakcję”13, „pakt”14, „wynegocjowane przejście”15, „negocjowana reforma systemu”16, „negocjacyjna czy ewolucyjna rewolucja”17. Jego symbolem stały się obrady Okrągłego Stołu, których efekt nie rozstrzygał jednak
bezpośrednio o wprowadzeniu demokratycznych mechanizmów sterujących
życiem politycznym. W wymiarze instytucjonalnym Polska nadal pozostawała
państwem niedemokratycznym, choć autorytarne fundamenty reżimu zostały
naruszone głównie za względu na włączenie w przebieg procesów decyzyjnych
dotychczasowej opozycji antysystemowej. Przejście do demokracji miało mieć
charakter ewolucyjny, czego odzwierciedleniem było m.in. przyjęcie założenia
o przeprowadzeniu częściowo rywalizacyjnych wyborów do sejmu i w pełni
rywalizacyjnej elekcji senackiej.
W początkowej fazie demokratyzacji jedną z najważniejszych kwestii było
stworzenie warunków dla powstawania partii politycznych. Zadanie to nie było
S.P. Huntington: Trzecia fala demokratyzacji. Przeł. A. Dziurdzik, Warszawa 1995.
S. Mainwaring: Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical
and Comparative Issues. The Helen Kellogg Institute for International Studies, „Working
Paper” 1989, No. 130, s. 25, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/130.
pdf [data dostępu: 4.03.2018 r.].
14
T.L. Karl: Dilemmas of Democratization in Latin America. “Comparative Politics”
1990, Vol. 23, No. 1, s. 8.
15
J.J. Linz, A. Stepan: Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern
Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, London 1996, s. 264–269.
16
J.J. Wiatr: Socjologia wielkiej przemiany. Warszawa 1999, s. 49–50.
17
P. Borowiec: Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po
1989 roku. Kraków 2013, s. 265.
12
13
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proste, organizacje tego typu nie mogły bowiem liczyć na szerokie społeczne
poparcie, co wydaje się zrozumiałe w kontekście doświadczeń mijającej epoki18.
Tym niemniej relatywnie silne partie polityczne stawały się niezbędnym elementem budowania stabilnego systemu partyjnego, co – biorąc pod uwagę, że
demokracja jest systemem zinstytucjonalizowanej rywalizacji o władzę19 – miało
służyć zmianie w kierunku tego pożądanego modelu reżimu politycznego.
U progu zmiany systemowej funkcjonował w Polsce nierywalizacyjny
system partyjny, którego składowymi były Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i tzw. stronnictwa sojusznicze. Antyreżimowa opozycja skoncentrowana zaś
była wokół Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Oprócz niej istniały również inne, mniejsze struktury organizacyjne, jednakże
siła ich społecznego oddziaływania była o wiele słabsza niż ruchu, na czele
którego stał Lech Wałęsa. Warunki wyjściowe trudno więc uznać za sprzyjające kształtowaniu pluralizmu politycznego. Dodatkowo, należy podkreślić, że
na mocy ustaleń Okrągłego Stołu wprowadzono jedynie pluralizm związkowy.
Z kolei instytucjonalne fundamenty pod rozwój pluralizmu politycznego pojawiły się dopiero pod koniec grudnia 1989 roku, wraz ze zmianą Konstytucji
PRL20, i latem 1990 roku, po uchwaleniu ustawy o partiach politycznych21. Nie
oznacza to, że do tego czasu nie powstawały żadne partie polityczne. Owszem,
pojawiały się, choć początkowo funkcjonowały w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach22.
Zanim jednak proces partiotwórczy nabrał dynamiki, w czerwcu 1989 roku
odbyły się „wybory otwierające”23. Parlamentarny układ sił politycznych, który
się wykrystalizował, był z jednej strony odzwierciedleniem przedwyborczego
ustalenia dotyczącego gwarancji dla obozu dotychczas rządzącego, że utrzyma
większość mandatów parlamentarnych, z drugiej zaś wskazywał na dominację
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w obszarze, gdzie toczyła się wolna
rywalizacja wyborcza. Kandydaci nieposiadający rekomendacji tej struktury
A. Antoszewski: Polska scena polityczna…, s. 16–17.
L. Diamond: Three Paradoxes of Democracy. In: The Global Resurgence of Democracy.
Eds. L. Diamond, M.F. Plattner, Baltimore 1996, s. 112.
20
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dziennik Ustaw z 1989 roku, nr 75, poz. 444.
21
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych, Dziennik Ustaw z 1990 roku,
nr 54, poz. 312.
22
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dziennik Ustaw z 1989
roku, nr 20, poz. 104.
23
A. Antoszewski: Wybory „otwierające” a rozwój systemów partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej. „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2009, Vol. 22, s. 139–156.
18

19
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organizacyjnej nie odegrali większej roli w wyborach z 1989 roku. Można zatem
uznać, że zadziałał duvergerowski „efekt psychologiczny”: zdecydowana większość wyborców poparła kandydatów mających realne szanse na zwycięstwo
wyborcze24.
Wybory parlamentarne z 1989 roku można zaklasyfikować do grupy critical
elections25. W ich trakcie ujawniły się rzeczywiste preferencje polityczne elektoratu, który jednoznacznie opowiedział się za tym, by procesem przemian kierowała opozycja demokratyczna. Przy tym jednak należy podkreślić, że wyborcy
oddając głosy na kandydatów KO „S” niekoniecznie wyrażali poparcie dla promowanej przezeń wizji programowej, ale przede wszystkim głosowali przeciwko dotychczasowej władzy26.
PZPR, oraz ugrupowania satelickie, już w pierwszych miesiącach po wyborach czerwcowych zaczęły przechodzić reorganizację. Sama PZPR przestała istnieć w styczniu 1990 roku. Jej miejsce zajęła Socjaldemokracja Rzeczypospolitej
Polskiej, będąca główną siłą polityczną w ramach szerokiej koalicji ugrupowań,
występującą pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ze sceny politycznej
zniknęło również Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, przekształcając się najpierw w Polskie Stronnictwo Ludowe „Odrodzenia”, a po zjednoczeniu z tzw.
PSL wilanowskim (zrzeszającym działaczy antykomunistycznego ruchu chłopskiego) na scenie politycznej pojawiło się Polskie Stronnictwo Ludowe, odwołujące się do ponad stuletniej tradycji ruchu ludowego27.
Z kolei ruch antykomunistyczny skupiony wokół „Solidarności” został
dotknięty procesami dezintegracji. Był to w pewnym sensie nieunikniony efekt
różnicowania się środowisk politycznych w warunkach postępującej demokratyzacji, choć nie bez znaczenia była także rywalizacja na poziomie personalnym,
do której dochodziło między czołowymi postaciami dawnej opozycji demokratycznej28.
Poza ugrupowaniami, które wywodziły się z organizacji typu „forum”,
w okresie tranzycji powstało także wiele nowych partii politycznych, nie
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej. Lublin 2007, s. 276.
25
V.O. Key Jr.: A Theory of Critical Elections. “The Journal of Politics” 1955, Vol. 17,
No. 1, s. 4.
26
J. Raciborski: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995.
Warszawa 1997, s. 36.
27
W. Sokół: Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). W: Leksykon polskich partii politycznych.
Red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 386.
28
M. Migalski: Czeski i polski system partyjny. Analiza porównawcza. Warszawa 2008,
s. 267–271.
24
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mających związków ani z obozem komunistycznym ani z obozem solidarnościowym. Doprowadziło to do znacznej fragmentaryzacji sceny politycznej
(zarówno parlamentarnej jak i pozaparlamentarnej). Analizując format systemu
partyjnego w pierwszej fazie transformacji można z jednej strony uznać, że
wyrażał on wolną ekspresję różnorodności, z drugiej jednak zabrakło działań
na rzecz redukcji ujawniającego się pluralizmu do rozmiarów umożliwiających
efektywne działanie29. W tych warunkach nie było mowy o krystalizowaniu
się trwałych wzorców rywalizacji pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami.
Już na początku lat 90. zaznaczył się trend, który odcisnął piętno na przebiegu procesu instytucjonalizacji systemu partyjnego. Otóż, wiele partii powstawało w wyniku rozpadu ugrupowań parlamentarnych, co w konsekwencji przekładało się na niskie społeczne zakorzenienie nowych organizacji. Doskonale
obrazuje to struktura polityczna sejmu „kontraktowego”, w którym bezpośrednio po wyborach z czerwca 1989 roku ukształtowało się siedem klubów parlamentarnych, a pod koniec kadencji, w 1991 roku było ich już czternaście. Trzeba
zwrócić uwagę na to, że wewnętrzna struktura poszczególnych klubów także
charakteryzowała się znaczną ideologiczną niejednorodnością i wyraźnie zaznaczającą się organizacyjną wielopodmiotowością30.
Wysoka dynamika zmian na rodzimej scenie politycznej nie sprzyjała społecznej legitymizacji partii. Obywatele wykazywali słabą orientację w strukturze
protosystemu partii politycznych31, a istniejące ugrupowania nie były dla nich
trwałym punktem odniesienia w sferze partycypacji politycznej. Sytuacja taka
pogłębiała tylko problem realizacji przez partie funkcji ogniw pośredniczących
między społecznym i państwowym wymiarem obywatelskiej aktywności.
Same partie nie były ugrupowaniami monolitycznymi. Fakt, iż często dochodziło do ich rozpadu, bądź przynajmniej secesji części członków, świadczył
o ich niskiej spójności wewnętrznej. W tych warunkach trudno było oczekiwać,
aby wytworzone zostały trwałe, wewnątrzorganizacyjne reguły działania32. To
zaś oznaczało, że partie polityczne miały problem z wejściem w fazę instytucjonalizacji, rozumianej jako utrwalanie organizacji, wzmacnianie jej wewnętrznej
W. Wesołowski: Partie: nieustanne kłopoty. Przedmowa Andrzej Siciński, Warszawa
2000, s. 20.
30
M. Chmaj: Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej
Polskiej. Lublin 1996, s. 60–72.
31
E. Nalewajko: Protopartie i protosystem? Szkic do obrazu polskiej wielopartyjności. Warszawa 1997.
32
W tym aspekcie pewną przewagę miały formacje postkomunistyczne, które dysponowały „odziedziczonymi” zasobami organizacyjnymi, zwłaszcza zaś aparatem biurokratycznym.
29
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spójności, rozwijanie i pogłębianie lojalności jej członków i zwolenników względem organizacji, a w końcu także autonomizowanie się od wpływów środowiska zewnętrznego33. Sytuacja, która wytworzyła się na przełomie lat 80. i 90.,
nie sprzyjała kształtowaniu się stabilnego, nowoczesnego systemu partyjnego.
Raczej pogłębiał się chaos wynikający z nieczytelności istniejących podziałów
ideologicznych pomiędzy partiami i z deficytu jasności programowej.

3.3. System partii małych
Pojawienie się znacznej ilości partii po przełomie roku 1989 na rodzimej scenie politycznej nie pozostało bez wpływu na decyzję twórców pierwszej ustawy
o partiach politycznych, którzy usankcjonowali ewidencyjny model tworzenia
tego typu organizacji. Rzeczywistość okazała się pod tym względem najistotniejszym wyznacznikiem decyzji ustawodawcy. Wyrażona na poziomie prawnym
łatwość tworzenia partii politycznych sprzyjała pogłębianiu pluralizacji sceny
politycznej. Skutkowało to tym, że – poza poważnymi inicjatywami – pojawiły się także takie, które scharakteryzować można jako satyryczne, kabaretowe
czy prześmiewcze. W warunkach nieustrukturyzowanej sceny politycznej nie
oznaczało to, że pozbawione one były możliwości uzyskania relatywnie wysokiego społecznego poparcia (np. Polska Partia Przyjaciół Piwa), niemniej jednak
większość z nich nie zaznaczyło w sposób wyraźny swojej obecności w życiu
politycznym. Patrząc przez pryzmat wyzwań o charakterze systemowym, nie
to jednak było największym problemem. Bardziej fundamentalny był fakt, że
partie, które w pierwszej fazie transformacji systemowej zyskiwały wpływ na
bieg wydarzeń w Polsce, koncentrowały się na eksplorowaniu aparatu państwowego, marginalizując kwestię budowania społecznego zaplecza. Zaznaczała się
swego rodzaju prawidłowość, polegająca na tym, że główne partie polityczne –
nie powstając w wyniku procesów oddolnych, ale w wyniku zmian w środowisku parlamentarnym – były pozbawione społecznego zakorzenienia. Dodatkowo
proces, który Atilla Ágh nazwał „nadparlamentaryzycją” życia politycznego34,
spowodował, że odwoływały się one raczej do strategii „łupów” niż strategii
„celów programowych”. Wyraźnie zaznaczający się od początku transformacji
systemowej paternalistyczny sposób działania elit35 na poziomie partii polityczK. Sobolewska-Myślik: Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa 2010, s. 46–55.
A. Ágh: The experiences of the first democratic parliaments in East Central Europe.
“Communist and Post-Communist Studies” 1995, Vol. 28, No. 2, s. 212.
35
E. Nalewajko: Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku
1989. Warszawa 2013, s. 39.
33
34
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nych przejawiał się zaś silnie spersonalizowanym stylem uprawiania polityki.
W konsekwencji społeczna mobilizacja nie mieściła się w kręgu najważniejszych
zainteresowań powstających elit partyjnych, a nowo utworzone ugrupowania
polityczne nie były w stanie wykreować stabilnych powiązań z elektoratem.
Patrząc z kolei na problem relacji partia–obywatel z perspektywy wyborcy,
trzeba podkreślić, że nie istniało szerokie zainteresowanie identyfikowaniem
się z konkretnymi ugrupowanami. Powodów takiego stanu rzeczy było co najmniej kilka. Po pierwsze, dla znaczącej części społeczeństwa partia jako formuła
organizacyjna była skompromitowana w świetle doświadczeń sprzed demokratycznego przełomu. Po drugie, dynamika zmian na scenie politycznej po Okrągłym Stole była tak wysoka, że obywatele często nie rozumieli pojawiających
się podziałów i nie wychwytywali różnic między rywalizującymi ze sobą podmiotami. W efekcie część obywateli rezygnowała z partycypacji politycznej. Po
trzecie, nie bez znaczenia było transformowanie polskiej gospodarki z modelu
centralnie planowanej w stronę modelu rynkowego. Sprzyjało to pojawianiu
się postaw „pragmatycznych” wśród elektoratu, charakteryzujących się nie tyle
przywiązaniem do konkretnej ideologii, programu, a w końcu partii politycznej, ale raczej koniunkturalnym podejściem do sfery polityki36 i związaną z tym
próbą maksymalizacji korzyści w ramach podejmowanych decyzji wyborczych.
Wcale nie oznacza to, że decyzje te rzeczywiście były optymalne.
Relacje między partiami politycznymi i społeczeństwem od momentu
powstania III RP były stosunkowo luźne. Miarą politycznego sukcesu w sferze polityki jest wielkość poparcia wyborczego – ilość zdobytych głosów przekłada się bowiem na uzyskanie konkretnych zasobów na poziomie państwa.
Oznacza to, że zasadniczym punktem odniesienia nie stały się spójne programy
polityczne, ale określony amalgamat haseł i propozycji, który miał zapewnić
poparcie jak najszerszej grupy obywateli, pochodzących z różnych klas i warstw
społecznych, nierzadko artykułujących odmienne interesy polityczne. Dominacja strategii wyborczych stała się jednym z elementów charakteryzujących działalność polskich partii politycznych.
W tym kontekście przełomowy charakter miały pierwsze w pełni wolne
wybory parlamentarne z 1991 roku. W obliczu coraz większej pluralizacji sceny
politycznej były one znakomitą okazją do tego, by dowiedzieć się, jak kształtuje się społeczne poparcie dla poszczególnych ugrupowań politycznych. Ta
kwestia stała się jedną z przesłanek przyjęcia „zbliżonego do bieguna czystej
A. Antoszewski, R. Herbut, J. Sroka: System partyjny w Polsce. W: Partie i systemy
partyjne Europy Środkowej. Red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, R. Sroka, Wrocław
2003, s. 129.
36
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proporcjonalności”37 systemu wyborczego do sejmu38. W elekcji wzięło udział
aż sto jedenaście komitetów wyborczych, co z jednej strony dowodziło systemowego otwarcia na wolnościowe aspiracje społeczeństwa, z drugiej powodowało, że preferencje wyborców były wyrażane w warunkach wysokiej niewiedzy o podmiotach rywalizacji wyborczej39. Elekcja z 1991 roku nie miała
już, jak ta sprzed dwóch lat, plebiscytarnego charakteru. Zidentyfikowane linie
podziału tworzyły skomplikowaną sieć, przebiegającą nie tylko między ugrupowaniami postkomunistycznymi i postsolidarnościowymi (chociaż podział ten
w ciągu pierwszych kilkunastu lat transformacji systemowej miał znaczenie
fundamentalne40), ale także między formacjami postsolidarnościowymi41. Przełożyło się to na wynik wyborów, w których zwycięski komitet uzyskał nieco
ponad dwunastoprocentowe poparcie; oznaczało to, że powstał system42 partii
małych43 bądź bardzo małych44.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy były najbardziej odczuwalne w obszarze
(nie)skuteczności rządzenia. Polityczna fragmentaryzacja przestrzeni parlamentarnej skutkowała powstawaniem rządów mniejszościowych, a żaden z obecnych w niej podmiotów nie był niezbędny do stworzenia koalicji gabinetowej.
A. Antoszewski: Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu. W: Demokratyzacja w III
Rzeczypospolitej. Red. A. Antoszewski, Wrocław 2002, s. 61.
38
Jak wskazuje Stanisław Gebethner, zasadnicze znaczenie dla ostatecznego
wyniku wyborów nie tyle miał system wyborczy (wymiar instytucjonalny), ile dominujący wzorzec zachowań wyborczych (wymiar behawioralny). Zob. S. Gebethner:
Wybory do Senatu. W: Polska scena polityczna a wybory. Red. S. Gebethner, Warszawa 1993,
s. 203.
39
G. Tóka: Parties and Electoral Choices in East-Central Europe. In: Stabilising Fragile
Democracies: Comparing New Party Systems in Southern and Eastern Europe. Eds. G. Pridham, P.G. Lewis, New York 1996, s. 110.
40
M. Grabowska: Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po
1989 roku. Warszawa 2004, s. 255–260.
41
J. Sielski: Ewolucja polskiego system partyjnego. W: Partie i ugrupowania parlamentarne
III Rzeczypospolitej. Red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2006, s. 15.
42
W literaturze pojawia się również określenie „quasi-system”. Zob.: A. Materska-Sosnowska: Instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego – wybrane aspekty. W: Polskie
wybory 1991–2011. Red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, „Studia Politologiczne”,
Vol. 22, Warszawa 2011, s. 80.
43
P. Mair: The Electoral Universe of Small Parties in Postwar Western Europe. In: Small
Parties in Western Europe. Comparative and National Perspectives. Eds. F. Müller-Rommel,
G. Pridham, London 1991, s. 47.
44
J. Blondel: Types of Party System. In: The West European Party System. Ed. P. Mair,
Oxford 1990, s. 308.
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Pomiędzy tworzącymi je ugrupowaniami często dochodziło do sporów, które
stanowiły jeden z elementów ograniczających efektywność działań gabinetów.
Jeśli do tego dodać trwający po wyborach z 1991 roku proceder częstych zmian
przez parlamentarzystów przynależności klubowej i/lub podejmowanie przez
nich inicjatyw w zakresie powoływania nowych partii politycznych45, powstaje
obraz systemu partyjnego ekstremalnie spluralizowanego o bardzo niejednoznacznej strukturze.

3.4. Od systemu partii małych do dwublokowości
Negatywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem sejmu I kadencji
oraz słabość gabinetów powoływanych w oparciu o wykrystalizowany parlamentarny układ sił politycznych, skutkowały podjęciem próby instytucjonalnego zapobieżenia skutkom nadmiernej fragmentaryzacji systemu partyjnego.
W pierwszej kolejności wiązało się to ze zmianą systemu wyborczego do sejmu,
poprzez wprowadzenie mechanizmów sprzyjających koncentracji systemu partyjnego na poziomie parlamentarnym. Jednocześnie trzeba zauważyć, że poza
– jak pisze Jacek Raciborski – zadbaniem „o konkluzywność wyborów, rozumianą jako osiągnięcie takiego ich wyniku, który ułatwia tworzenie większości
parlamentarnych i, co za tym idzie, rządu”46, w trakcie prac nad nową ordynacją
wyborczą do sejmu zauważyć można było dążenie jej uczestników do przyjmowania rozwiązań wpływających (w ich opinii) pozytywnie na maksymalizację
ich przyszłych zysków wyborczych47.
Nowy system wyborczy do sejmu został zastosowany już w 1993 roku, po
tym jak prezydent Lech Wałęsa skrócił kadencję parlamentu wybranego dwa
lata wcześniej i zarządził przedterminową elekcję. Jej wynik wskazywał na
osiągnięcie celu podstawowego, czyli zredukowanie liczby podmiotów politycznych na poziomie parlamentarnym. Odzwierciedlał to m.in. wskaźnik efektywnej liczby partii na poziomie parlamentarnym (Elp), który spadł z poziomu
ponad 10 w 1991 roku do niespełna 4 w 1993 roku. Nie oznacza to jednak,
że zmniejszyła się liczba ugrupowań startujących w wyborach, gdyż Elp na
poziomie wyborczym sięgał prawie 10 i był zaledwie o ok. 4 punkty niższy niż
W. Wesołowski: The Formation of Political Parties in Post-Communist Poland. In: Stabilising Fragile Democracies…, s. 234.
46
Cyt. za: J. Raciborski: Teoria demokracji a reguły wyborów. „Nauka” 2006, nr 3, s. 36.
47
R. Glajcar: Polska. W: Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów. Red.
J. Szymanek: Warszawa 2016, s. 365–366.
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dwa lata wcześniej48. Okazuje się więc, że wprowadzenie do systemu wyborczego elementów ograniczających proporcjonalność przełożyło się wprawdzie
na wzrost siły efektu redukcyjnego, ale uczestnicy rywalizacji wyborczej nie
byli jeszcze w pełni świadomi konsekwencji nowo wprowadzonych rozwiązań.
Wpływ na zmianę w obszarze systemu partyjnego na poziomie parlamentarnym
miały zatem przede wszystkim „mechaniczne”, a nie „psychologiczne” efekty
zastosowanych reguł rywalizacji wyborczej49.
W wyniku wyborów z 1993 roku ograniczona została wprawdzie liczba partii
na poziomie parlamentarnym, co zwiększało szanse na utworzenie większościowej koalicji gabinetowej, ale jednocześnie nowo wybrany sejm był dalece niereprezentatywny – ponad 30% głosów ważnych zostało oddane na podmioty,
które nie osiągnęły klauzuli zaporowej. Niereprezentatywność sejmu była więc
z jednej strony efektem zmian w systemie wyborczym, z drugiej nieświadomości
liderów partii prawicowych, których strategie wyborcze dalekie były od optymalnych. Skutkowało to tym, że na poziomie parlamentarnym zdecydowaną
przewagę uzyskały ugrupowania lokujące się po lewej stronie sceny politycznej,
o rodowodzie PRL-owskim, podczas gdy partie odwołujące się do tradycji dawnej opozycji antyreżimowej znalazły się w zdecydowanej większości poza parlamentem. Nieliczne grono parlamentarzystów identyfikujących się z prawicą tworzyło – nawiązując do określenia Antoniego Dudka – „mgławicową opozycję”50.
Po wyborach parlamentarnych z 1993 roku powstała koalicja gabinetowa
SLD-PSL, która dysponowała większością prawie 2/3 głosów w sejmie i prawie
3/4 w senacie. Parlamentarny układ sił politycznych i związane z tym przejęcie
władzy przez ugrupowania określane mianem postkomunistycznych determinowały strategie polityczne ugrupowań prawicowych, które zaczęły eksponować kwestie aksjologiczne, dodatkowo okraszając je elementami historycznymi.
Służyło to tworzeniu wizji politycznej dekadencji związanej z przejęciem władzy
przez środowisko polityczne, któremu parę lat wcześniej została ona odebrana.
Upowszechniane wizje zagrożeń wobec podstawowych wartości nieokrzepłej
jeszcze demokracji miały podważyć społeczną legitymizację koalicji rządzącej.
Jednocześnie zaś sytuacja taka sprzyjała umacnianiu się układu dwubiegunowego, opierającego się na zaszłościach historycznych. Rywalizacja toczyła się
bowiem między formacjami kojarzonymi z ancien régimem a tymi, które odwoIbidem, s. 367.
B. Michalak: Badanie zależności pomiędzy systemem wyborczym a systemem partyjnym
przy wykorzystaniu metody indeksowej. Przypadek mieszanych systemów wyborczych w Rosji
i na Ukrainie oraz proporcjonalnej reprezentacji w Polsce. „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, Vol. 36, s. 108–109.
50
A. Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków 2013, s. 324–333.
48
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ływały się do tradycji walki z komunizmem. Układ ten umocnił się jeszcze bardziej w trakcie kampanii prezydenckiej z 1995 roku. Wszak najpoważniejszymi
kandydatami do objęcia urzędu głowy państwa byli liderzy obydwu środowisk:
Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.
O ile ugrupowań postkomunistycznych w pierwszej połowie lat 90. nie
dotknęły istotne procesy dezintegracyjne, o tyle formacje odwołujące się do
tradycji opozycji z czasów PRL miały wyraźne problemy ze współpracą. Podejmowane próby stworzenia spójnego bloku, zdolnego skutecznie przeciwstawić
się obozowi postkomunistycznemu kończyły się niepowodzeniem. Dopiero
powstanie w 1996 roku Akcji Wyborczej Solidarność w istotny sposób zmieniło
sytuację. Zjednoczenie kilkudziesięciu ugrupowań o rodowodzie solidarnościowym wpłynęło na strukturę rywalizacji politycznej, zwłaszcza na poziomie
wyborczym. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach elekcji parlamentarnej
z 1997 roku. Zaznaczająca się od dłuższego czasu dwublokowość polskiej sceny
politycznej przybrała bardzo konkretne kształty organizacyjne. Na poziomie
parlamentarnym po jednej stronie były oddające władzę Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe, a po drugiej tworzące nową koalicję
gabinetową Akcja Wyborcza Solidarność i Unia Wolności51.
Analizując – przez pryzmat efektów rywalizacji na poziomie wyborczym –
proces instytucjonalizacji systemu partyjnego, można zauważyć, że w drugiej
połowie lat 90. nastąpiła istotna zmiana w porównaniu do sytuacji z początku
dekady. Świadczą o tym zarówno ograniczenie ilości podmiotów na scenie parlamentarnej, jak i wskaźniki, za pomocą których charakteryzuje się systemy partyjne. W 1997 roku po raz kolejny obniżył się wskaźnik efektywnej liczby partii
na poziomie parlamentarnym (2,95) oraz – co szczególnie ważne – na poziomie
wyborczym (4,59). System partyjny stawał się także coraz bardziej spójny (mniej
rozproszony), co obrazuje z kolei indeks frakcjonalizacji, który spadł z poziomu
0,93 w 1991 roku do 0,78 w 1997 roku. Innym parametrem, który wskazywał
na dokonującą się stabilizację i instytucjonalizację systemu partyjnego, był spadek chwiejności wyborczej elektoratu. Potwierdzały to zarówno zmiany netto
w odsetkach głosów uzyskiwanych przez poszczególne partie (34,78% w odniesieniu do wyborów z lat 1991 i 1993 oraz 19,19% w przypadku elekcji z lat 1993
i 1997), jak i wskaźnik płynności międzyblokowej (16,39% dla wyborów z lat
Andrzej Antoszewski wskazuje, że po wyborach parlamentarnych z 1997 roku
w Polsce pojawiła się dwustronna opozycja względem koalicji AWS-UW. Po jej lewej
stronie był SLD, a po prawej Ruch Odbudowy Polski. Taki układ rzeczywiście występował, z tym że należy pamiętać, iż struktura parlamentarna ROP była nader wątła,
licząc na początku kadencji zaledwie 6 członków, a z czasem zupełnie zniknęła. Por.:
A. Antoszewski: Ewolucja polskiego systemu partyjnego. W: Demokratyzacja…, s. 153.
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1991 i 1993 oraz 6,17% dla elekcji z lat 1993 i 1997)52. Wartości przywołanych
parametrów wskazywały, że następuje krystalizacja preferencji wyborczych,
a więzi między partiami i ich elektorami są coraz ściślejsze. Działo się tak –
jak wskazuje Radosław Markowski – ponieważ „przeciętny polski wyborca był
w stanie coraz bardziej precyzyjnie identyfikować własne interesy w ramach
określonej orientacji ideologicznej”53. Wniosek ten zyskiwał także potwierdzenie
we wskaźniku identyfikacji partyjnej (PID – party identification54), który wzrósł
z poziomu 17% na początku lat 90. do ponad 64% w roku 199755. Oczywiście, nie
świadczyło to o dynamicznie postępującym procesie społecznego zakorzeniania
się partii – to wymaga bowiem dłuższego czasu i jest m.in. ściśle powiązane
ze społecznymi i ekonomicznymi zmianami charakteryzującymi transformację
systemową – niemniej jednak pojawiły się przesłanki wskazujące na przezwyciężanie słabości protosystemu z początku lat 90. i powolne kształtowanie się
systemu partyjnego właściwego dla państwa demokratycznego. Proces jego
instytucjonalizacji przebiegał w bardzo specyficznych warunkach. W polskich
partiach utrzymywało się bowiem zjawisko adoktrynalności i ateoretyczności56.
W konsekwencji partyjna aktywność koncentrowała się wyjątkowo często wokół
zagadnień dnia codziennego. To nie pozwalało budować trwałych więzi ze społeczeństwem i umacniał się model partii typu catch-all. Miarą sukcesu stawała
się nie tyle realizacja programu politycznego, ile zdobycie jak największego
poparcia w wyborach i sprawowanie politycznej kontroli nad organami władzy
państwowej.
Poza zagadnieniami związanymi z charakterystyką systemu partyjnego
(poprzez zwrócenie uwagi na jego głównych aktorów, zwłaszcza zaś ich usytuowanie w ramach kontinuum prawica–centrum–lewica i wynikającą z tego
specyfikę rywalizacji politycznej), ze stopniem efektywności w wypełnianiu
roli reprezentantów interesów określonych grup społecznych, koniecznie trzeba
zwrócić uwagę na dokonane w 1997 roku zmiany instytucjonalnych podstaw
funkcjonowania rywalizacyjnego systemu partyjnego. Były one ukierunkowane
Dane za: R. Markowski, M. Cześnik: Polski system partyjny: dekada zmian instytucjonalnych i ich konsekwencje. W: System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich
doświadczeń. Red. R. Markowski, Warszawa 2002, s. 26.
53
Cyt. za: R. Markowski: Party System Institutionalization in New Democracies: Poland –
A Trend-Setter with no Followers. In: Party Development and Democratic Change in PostCommunist Europe. The First Decade. Ed. P.G. Lewis, London 2001, s. 60.
54
Szerzej zob.: A. Cambell, P.E. Converse, W.E. Miller, D.E. Stokes: The American
Voter. New York 1960.
55
R. Markowski, M. Cześnik: Polski system partyjny…, s. 36.
56
W. Wesołowski: Partie: nieustanne kłopoty…, s. 66.
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i wynikały zarówno z postępującej konsolidacji reżimu demokratycznego, jak
i z ewolucji systemowych funkcji samych partii politycznych. Zmiany wyrażone nową ustawą o partiach politycznych57 sprowadzały się do trzech głównych obszarów: trybu rejestracji partii politycznych, modelu finansowania ich
działalności, oraz zakresu instytucjonalnej kontroli nad nimi. O ile na początku
transformacji ustrojowej zasadniczym celem w odniesieniu do partii politycznych było stworzenie takich ram prawnych ich działalności, które nie wpływałyby ograniczająco na korzystanie przez Polaków z wolności zrzeszania się,
o tyle pod koniec pierwszej dekady przekształceń obejmujących polski system
polityczny postanowiono uporządkować dotychczasową żywiołowość charakteryzującą życie partyjne. Uczyniono to poprzez zmianę modelu tworzenia partii politycznych, dookreślenie zasad ich funkcjonowania, a przede wszystkim
weryfikację liczby rzeczywiście działających partii, m.in. poprzez wprowadzenie
zasady ich ponownej rejestracji. Wymóg ten nie został dopełniony przez wiele
utworzonych do 1997 roku partii politycznych. W konsekwencji liczba partii
spadła do kilkudziesięciu, choć oczywiście permanentnie na scenie politycznej
pojawiają się nowe ugrupowania (w latach 1997–2017 w Polsce rozpoczęto prawie czterysta postępowań dotyczących rejestracji partii politycznych). Równocześnie inne ugrupowania kończą swoją działalność lub ulegają przekształceniom organizacyjnym58.
Istotnym zagadnieniem wpływającym na kierunek rozwoju systemu partyjnego może być kwestia finansowania partii politycznych. W Polsce od 1997 roku
zaczęto wdrażać nowe zasady w tym obszarze. Charakteryzowały się one ograniczeniem możliwości pozyskiwania środków na działalność partyjną ze źródeł
prywatnych przy jednoczesnym, stopniowym przechodzeniu na finansowanie
partii o znaczeniu systemowym ze środków pochodzących z budżetu państwa.
Przyjęcie tych rozwiązań z jednej strony zwiększało prawdopodobieństwo stabilizowania się pozycji partii najsilniejszych, z drugiej niewykluczone było obniżenie liczby partii biorących udział w wyborach powszechnych59. Analiza zmian
zachodzących na polskiej scenie politycznej po wejściu w życie nowych rozwiązań dotyczących finansowania partii politycznych nie pozwala jednak stwierdzić, że doszło do „zamrożenia” czy też „zabetonowania” systemu partyjnego.
W ciągu minionych dwudziestu lat zarówno zdarzały się spektakularne sytuacje
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dziennik Ustaw z 1997
roku, nr 98, poz. 604.
58
Zob. szerzej: Leksykon polskich partii…
59
E. Booth, J. Robbins: Assessing the Impact of Campaign Finance on Party System Institutionalization. “Party Politics” 2010, Vol. 16, No. 5, s. 644.
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„znikania” ugrupowań wcześniej relewantnych, jak i skuteczne „wejścia” na
scenę polityczną nowych organizacji partyjnych. Dlatego wypada się zgodzić
ze spostrzeżeniem, że związek pomiędzy finansowaniem partii politycznych
a charakterem systemu partyjnego w Polsce nie jest tak ścisły, jak mogłoby
się wydawać. Zasady dotowania polityki partyjnej z budżetu państwa mają
o wiele większy wpływ na działalność poszczególnych ugrupowań60. Partiom,
które tracą wyborcze poparcie, a wcześniej korzystały z subwencji i/lub dotacji budżetowej, łatwiej o organizacyjne przetrwanie do kolejnej elekcji niż tym
ugrupowaniom, które z budżetowego wsparcia nigdy nie korzystały. Zatem
model finansowania partii politycznych w Polsce ma wpływ na system partyjny, choć z pewnością trudno go uznać za element rozstrzygający o kształcie
i charakterze owego systemu.

3.5. Nowy wiek, stare problemy –
obóz posierpniowy dzieli się po raz kolejny
Rządząca od jesieni 1997 roku koalicja AWS-UW nie przetrwała całej kadencji. Słabość, mającego od 2000 roku status mniejszościowego, gabinetu Jerzego
Buzka była jednak tylko jednym i, jak się okazało, nie najważniejszym problemem środowiska politycznego odwołującego się do tradycji „Solidarności”.
O wiele większym wyzwaniem okazało się utrzymanie spójności AWS – ruchu
skupiającego ugrupowania eksponujące zróżnicowane interesy i w konsekwencji niezdolnego do stworzenia, a nade wszystko utrzymania, jednolitego programu politycznego. Dodatkowo, spadające poparcie społeczne stanowiło czynnik zachęcający kolejne podmioty współtworzące AWS do podejmowania prób
wybicia się na niezależność.
Dezintegracja rządzącej struktury organizacyjnej była widoczna na poziomie
parlamentarnym. W ostatnim roku działania sejmu III kadencji klub parlamentarny AWS utracił status najliczniejszego na rzecz Sojuszu Lewicy Demokratycznej61. Alternacja władzy wydawała się w zasadzie czymś oczywistym, zwłaszcza
że społeczne poparcie traciła także Unia Wolności. Sytuacja ówczesna świadF. Casal Bértoa, M. Walecki: Party Regulation and its Effects on the Polish Party
System (1991–2011). “Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties”
2012, No. 22, s. 18, http://www.partylaw.leidenuniv.nl/uploads/wp2212.pdf [data dostępu:
21.03.2018 r.].
61
J.K. Sokołowski, K. Streb: Skład polityczny Sejmu w latach 1997-2007. W: Wybrane
aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007. Red. J.K. Sokołowski, P. Poznański, Kraków 2008, s. 131.
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czyła o tym, że ugrupowania posierpniowe miały ogromny problem z pomyślnym przejściem procesu instytucjonalizacji. Na tym tle sytuacja partii postkomunistycznych rysowała się bardziej korzystnie62. W tych środowiskach zaznaczały
się raczej procesy integracyjne, czego potwierdzeniem było chociażby to, że
od 1999 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej funkcjonował już jako partia
polityczna. Nie oznacza to, że była to formacja monolityczna63. Na różnych
szczeblach struktury partyjnej dochodziło do licznych konfliktów. Jednocześnie poziom zakorzenienia SLD w tkance społecznej także nie był wyraźny. Pod
tym względem zdecydowanie najlepiej wypadało Polskie Stronnictwo Ludowe,
o czym świadczyły chociażby wyniki uzyskiwane przez listy wyborcze i kandydatów tego ugrupowania w wyborach samorządowych. Silna pozycja PSL na
poziomie „Polski lokalnej” stała się jednym ze znaków rozpoznawczych tego
ugrupowania. Posiada ono struktury organizacyjne w 90% gmin oraz 35% wsi,
a także w dzielnicach i osiedlach miejskich64.
Początek XXI wieku naznaczony był wydarzeniami wskazującymi, że instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego nie weszła jeszcze w fazę, która
świadczyłaby o osiągnięciu zadowalającego stanu w czterech zdefiniowanych
na początku niniejszego opracowania obszarach. Mimo że pomiędzy 1993 i 1997
rokiem pojawiły się pewne symptomy świadczące o postępie procesu instytucjonalizacji (przede wszystkim dotyczyło to zmian formatu systemu partyjnego oraz względnej stabilizacji zachowań wyborczych), trend ten nie był
jednak trwały. Sama instytucjonalizacja systemu partyjnego charakteryzowała
się raczej meandrycznością niż liniowością. Poza wspomnianym wyżej problemem społecznego zakorzenienia partii nadal wyzwaniem pozostawała kwestia uznania przez elity, że wszystkie siły polityczne są legitymizowane do
uczestnictwa w rywalizacji o władzę. Środowiska wywodzące się z dawnej
opozycji antysystemowej nadal podważały prawomocność środowisk postkomunistycznych do udziału w życiu politycznym demokratyzującej się Polski.
Sprawa ta była eksponowana niemalże bez przerwy, ale ze szczególną siłą
powracała zwłaszcza wówczas, gdy sondaże opinii publicznej wskazywały na
wzrost społecznego poparcia dla obozu postkomunistycznego. Takie podejście
miało daleko idące skutki, nie sprzyjało bowiem budowaniu sojuszy programowych, co stanowiło istotne ograniczenie w kreowaniu stabilnych układów
koalicyjnych.
E. Nalewajko: Protopartie i protosystem…, s. 204.
Ł. Tomczak: Polska lewica – konsekwencje podziałów i konsolidacji. W: Polska lewica
u progu XXI wieku. Red. Ł. Tomczak, Wrocław 2008, s. 14.
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Dane za: W. Sokół: Polskie Stronnictwo Ludowe…, s. 392.
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Wybory parlamentarne z 2001 roku obnażyły kolejne słabe punkty na drodze instytucjonalizacji systemu partyjnego. Z jednej strony w elekcji tej udział
wzięły prawie wszystkie podmioty reprezentowane w parlamencie, którego
kadencja się kończyła, z drugiej jednak nie było to równoznaczne z ustabilizowaniem się sceny politycznej. Otóż na początku 2001 roku pojawiło się na
niej kilka nowych ugrupowań (nie wszystkie formalnie przyjęły postać partii
politycznych), którym udało się wprowadzić swoich przedstawicieli do sejmu.
Dotyczyło to Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin. Poza nimi na poziomie izby niższej polskiego parlamentu reprezentowane były również SLD i Unia Pracy (które wcześniej utworzyły koalicję
wyborczą), PSL, a także Samoobrona. Poza sejmem znalazły się dwa ugrupowania rządzące w poprzedniej kadencji, a więc Akcja Wyborcza Solidarność
Prawicy i Unia Wolności. Wyniki wyborów nie pozostawiały wątpliwości co
do tego, że fundamenty systemu partyjnego zostały mocno naruszone. Wskaźnik chwiejności wyborczej dowodził, że co drugi wyborca oddał swój głos na
inne ugrupowanie niż cztery lata wcześniej. Zatem przewidywania dotyczące
stabilizowania się zachowań wyborczych były przedwczesne, a partiom nadal
trudno było zbudować trwałe więzi z elektoratem.
Rekonfiguracja parlamentarnej sceny politycznej oznaczała, że zidentyfikowana i rozwijająca się w drugiej połowie lat 90. dwublokowość nie okazała się
trwałym modelem relacji między głównymi aktorami polskiego systemu partyjnego. Spór historyczno-światopoglądowy nie przestał być istotny, ale poza nim
pojawiły się nowe konflikty, które uczyniły rywalizację między głównymi partiami politycznymi bardziej skomplikowaną. W opozycji do nowo zawiązanej
koalicji gabinetowej SLD-UP-PSL były pozostałe ugrupowania parlamentarne,
co jednak nie oznacza, że ich postawy były tożsame. PO i PiS tworzyły opozycję umiarkowaną, koncentrującą się na tym, by w kolejnych wyborach odsunąć
od władzy układ rządzący. Z kolei Samoobrona i Liga Polskich Rodzin były
ugrupowaniami, które swoje polityczne credo oparły na totalnej krytyce dorobku
III RP. Były one ugrupowaniami noszącymi cechy partii protestu65. W kontekście parlamentarnego układu sił politycznych z lat 1997–2001 obecność partii
antysystemowych w sejmie (łącznie zdobyły ponad 18% głosów i prawie 20%
mandatów) i senacie (zdobyły po 2 mandaty) była swoistym novum. Wpływało
to na proces instytucjonalizacji systemu partyjnego, a jego dalszy przebieg był
odtąd ściśle powiązany m.in. z tym, czy ugrupowania te „zagoszczą” na arenie parlamentarnej na dłużej, czy ich obecność będzie tylko jednokadencyjnym
epizodem.
65
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Dynamika zdarzeń w obszarze międzynarodowych relacji Polski wpłynęła
na pojawienie się u progu trzeciego tysiąclecia nowej osi sporu. Dotyczył on
problemu integracji z Unią Europejską. W latach 90. kwestia obecności Polski
w zachodnioeuropejskich strukturach politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa była traktowana jednoznacznie jako element racji stanu, a środowiska przeciwstawiające się tym koncepcjom nie dysponowały szerokim społecznym poparciem; jednak gdy negocjacje dotyczące akcesji zbliżały się do końca,
a wejście Polski do UE stawało się coraz bardziej realne, wśród relewantnych
ugrupowań politycznych nie było już zgody w zakresie oceny skutków integracji. Poszczególne partie prezentowały stanowiska, które sprowadzały się
w zasadzie do trzech możliwości: 1) euroentuzjaści – zdecydowani zwolennicy
integracji z UE, 2) eurosceptycy – zdecydowani przeciwnicy integracji oraz 3)
eurorealiści – starający się realistycznie ocenić obecność Polski w strukturach
UE, ważąc korzyści i straty. Trzeba oczywiście pamiętać, że przyjęcie określonej
postawy determinowane było nie tylko chłodną kalkulacją, ale również szeroką
gamą czynników wynikających z bieżącej rywalizacji politycznej. Patrząc z kilkunastoletniej perspektywy, można jednak uznać, że spór polityczny wokół
zagadnienia integracji europejskiej na trwałe „zagościł” w polskiej polityce.
Kwestia europejska stała się dla głównych sił politycznych jedną z tych, wokół
której starają się mobilizować swój elektorat. Nie jest to równoznaczne z tym,
że poglądy samych partii na temat polskiej obecności w UE nie ewoluują66.
To zaś nie sprzyja stabilizowaniu relacji między głównymi aktorami rodzimej
sceny politycznej.

3.6. Dezintegracja i marginalizacja postkomunistycznej lewicy
oraz POPiS-owa alternatywa
Układ sił politycznych w Polsce, powstały w wyniku wyborów parlamentarnych z 2001 roku, charakteryzował się asymetrycznością. Najsilniejszym ugrupowaniem okazał się SLD. Uwzględniając fakt bardzo specyficznego w Polsce podejścia do triadycznej charakterystyki spektrum rywalizacji politycznej,
należy zwrócić uwagę, że ugrupowanie to opanowało znaczną jego część.
Przede wszystkim nie miało ono – może poza populistyczną Samoobroną –
poważnego rywala po lewej stronie sceny politycznej (dodatkowo zawiązało
współpracę z UP). Otwarło się również na elektorat centrowy, co w sytuacji
dezintegracji AWS i UW przynosiło wymierne korzyści. Pozostałe ugrupowa66
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nia w wymiarze aksjologicznym lokowały się po prawej stronie politycznego
spektrum, w kwestiach ekonomicznych z kolei rozbieżności pomiędzy nimi były
już większe. Programy części z nich miały bardziej liberalne, a innych etatystyczne nachylenia67. Powstała więc sytuacja, w ramach której przestrzeń lewicowa i częściowo centrowa została „zagospodarowana” przez SLD (współpracującym na poziomie parlamentarnym i gabinetowym w latach 2001–2003 z UP
i PSL), pozostałe zaś ugrupowania nie tworzyły zwartego obozu opozycyjnego
(choć pojawiły się pewne symptomy współpracy PO i PiS), ale każde z nich
realizowało własną strategię rywalizacji z obozem rządzącym. Utrzymywanie
się takiej sytuacji mogło zapewnić SLD dominację na scenie politycznej przez
dłuższy okres. Szansą na podważenie pozycji tego ugrupowania było ponowne
zjednoczenie się partii prawicowych bądź dezintegracja SLD. Pierwsze wydawało się mało prawdopodobne, zwłaszcza że organizacyjna zmiana na prawicy
dotyczyła szyldów partyjnych, ale już nie elit68 – stare twarze polskiej polityki pojawiały się w nowych odsłonach, co było równoznaczne z kontynuacją
dotychczasowych sporów personalnych. Drugie – mimo występujących napięć
wewnętrznych (co ciekawe, często o podłożu personalnym) – wydawało się
mało prawdopodobne.
Tymczasem SLD nie udało się utrzymać poziomu społecznego poparcia
z jesieni 2001 roku. Zbieg wielu czynników, wśród których najczęściej wymienia się przekonanie o braku politycznej konkurencji po zwycięstwie wyborczym, wyczerpywanie się potencjału oddziaływania podziału postkomunistycznego, problemy wewnątrz tego obozu politycznego, w tym spory personalne
o przywództwo, a także ujawnienie afer z udziałem prominentnych polityków
SLD (afery Rywina, starachowicka)69, doprowadził do tego, że ugrupowanie
to zaczęło tracić pozycję lidera na scenie politycznej; co więcej, dotknęły je,
podobnie jak wcześniej prawicę, procesy dezintegracyjne. O ile w wyborach
samorządowych z 2002 roku partia ta jeszcze okazała się najlepsza, to – jak
wykazuje Waldemar Wojtasik – przeprowadzane po raz pierwszy na terytorium
Polski wybory do Parlamentu Europejskiego z 2004 roku dowiodły przełamania
M. Migalski: Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica-prawica. W:
M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur: Polski system partyjny. Warszawa 2006, s. 48.
68
Odwołując się do spostrzeżenia Radosława Markowskiego i Mikołaja Cześnika
(odnoszących się do AWS i UW), w przypadku polskiej prawicy należałoby mówić
o „kontynuacji ugrupowań i stronnictw dwóch nurtów postsolidarnościowych – nurtu
centrowego (…) i nurtu prawicowego”. Cyt. za: R. Markowski, M. Cześnik: Polski system
partyjny…, s. 28.
69
W. Wojtasik: Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne. Sosnowiec
2011, s. 76–77.
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dotychczasowych schematów związanych z uczestnictwem SLD w rywalizacji
wyborczej. Zajmująca w wyborach parlamentarnych z lat 1991, 1993, 1997 i 2001
zawsze pierwsze lub drugie miejsce postkomunistyczna lewica, w 2004 roku
przystąpiła do wyborów podzielona (w marcu 2004 roku grupa secesjonistów
z Markiem Borowskim na czele utworzyła Socjaldemokrację Polską70), uzyskując
najgorszy wynik w historii, a dodatkowo została pokonana nie tylko przez siły
postsolidarnościowe (PO i PiS), ale także Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin71.
Podziały, które dotknęły SLD, a także utrata społecznego poparcia prowadziły
do coraz większej marginalizacji partii, której pozycja jeszcze kilka lat wcześniej wydawała się bardzo stabilna. W tych okolicznościach było przesądzone,
że wybory parlamentarne z 2005 roku muszą doprowadzić po raz kolejny do
alternacji władzy.
Rywalizacja wyborcza w 2005 roku była specyficzna. Po raz pierwszy
w III RP nałożyły się na siebie kampania parlamentarna i prezydencka. Dla
obozu lewicy postkomunistycznej nadzieją na utrzymanie wpływów politycznych na poziomie krajowym był ubiegający się o prezydenturę Włodzimierz Cimoszewicz. Jednak po jego wycofaniu się z wyścigu o najwyższy
urząd w państwie, środowisko polityczne, które reprezentował, stanęło wobec
konieczności walki o przetrwanie na „politycznych salonach”.
Spadające w kolejnych miesiącach 2003 roku poparcie dla SLD powodowało, że ponownie otwierała się szansa przed ugrupowaniami odwołującymi się
do tradycji obozu posierpniowego. PO i PiS, które powstały na gruzach AWS
i UW, już w 2002 roku podjęły współpracę w kampanii samorządowej, wystawiając wspólne listy kandydatów w czternastu województwach. Zwycięstwa ich
list w wyborach do sejmików dwóch województw oraz dwucyfrowe poparcie
w kolejnych siedmiu województwach72 wskazywały na to, że obydwa ugrupowania mogą być w przyszłości alternatywą wobec dominującego jeszcze na
początku XXI wieku obozu postkomunistycznego. Takie prawdopodobieństwo
było tym większe, że od jesieni 2003 roku w sondażach opinii publicznej pozycję
lidera zajęła PO. Wprawdzie w przypadku PiS dynamika wzrostu poparcia była
mniejsza, wspólnie jednak ugrupowania te cieszyły się poparciem około 40%
Polaków, a dodatkowo cały czas utrzymywała się w tym względzie tendencja
wzrostowa. Biorąc pod uwagę ideologiczny wymiar prawicowości/lewicowości,
D. Sieklucki: Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność
SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej. Kraków 2006, s. 120–121.
71
W. Wojtasik: Lewica i prawica w Polsce…, s. 77.
72
A.K. Piasecki: Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002. Toruń
2004, s. 202.
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można mówić o przesuwaniu się sympatii elektoratu z pozycji lewicowych na
pozycje prawicowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania ideologicznej autoidentyfikacji Polaków wskazywały, iż była ona silnie skorelowana z wymiarem
społeczno-kulturowym, a nie społeczno-gospodarczym73.
Ostatecznie wybory parlamentarne i prezydenckie z 2005 roku były zdominowane przez rywalizację dwóch ugrupowań, które wcześniej zapowiadały
współpracę w celu odsunięcia od władzy SLD i wprowadzenia nowego stylu
uprawiania polityki (pod hasłem IV Rzeczypospolitej). Spowodowane to było
dynamiką zdarzeń na scenie politycznej. Przede wszystkim krótko przed wyborami poparcie dla obozu rządzącego było tak niskie, że nie zagrażało układowi
PO-PiS74. Niejako w sposób naturalny dotychczasowi partnerzy zostali usytuowani na pozycjach politycznych adwersarzy. W ostatnich tygodniach kampanii
wyborczych wykreowany został przez PiS podział i w konsekwencji konflikt
pomiędzy liberałami (PO i jego zwolennicy) i solidarystami (PiS i jego zwolennicy). Dla wyborców miał on stać się punktem odniesienia w podejmowaniu
ostatecznych decyzji wyborczych. Jednocześnie zabieg ten był próbą zwrócenia
uwagi obywateli na to, że dotychczasowy przebieg transformacji systemowej
miał niewłaściwy, gdyż zbyt liberalny, profil75. To właściwie było sięgnięcie do
argumentów wykorzystywanych już przez m.in. populistyczne LPR i Samoobronę. W krótkiej perspektywie zidentyfikowany konflikt minimalizował
szansę powyborczej współpracy PO i PiS, w długiej zaś rozpoczynał trwający
już ponad dekadę okres dominacji (poprzez rywalizację) tych dwóch ugrupowań na polskiej scenie politycznej.
Zwycięsko z wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2005 roku wyszło
Prawo i Sprawiedliwość. Jego kandydat został prezydentem, a jednocześnie partia ta uzyskała najwięcej mandatów poselskich i senatorskich. Przede wszystkim
jednak wybory parlamentarne ukazywały istotną zmianę w obszarze systemu
partyjnego, choć odnotować należy, że pojawił się również niespotykany dotąd
element będący wyrazem pewnej kontynuacji czy też stałości w ramach systemu
partyjnego. Otóż, w wyniku piątej w pełni wolnej elekcji parlamentarnej do
R. Markowski: Wybory 2005 – chaos czy restrukturyzacja systemu partyjnego? W:
Wybory 2005. Partie i ich programy. Red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, wstęp R. Markowski, Warszawa 2006, s. 11–12.
74
R. Krasowski: Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt. Warszawa 2016,
s. 41–42.
75
Jak wskazuje Tomasz Bojarowicz, „kategoria «liberalizm» została zuniwersalizowana i przedstawiona jako: wróg wewnętrzny i zewnętrzny, zagrożenie interesu ekonomicznego, zagrożenie interesu narodowego i ładu społecznego”. Cyt. za: T. Bojarowicz:
Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku. Toruń 2013, s. 281.
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Sejmu RP weszło sześć partii, które reprezentowane były w poprzedniej kadencji. Nie można jednak uznać tego faktu za dowód instytucjonalizacji systemu
partyjnego. Wszak wyniki wyborów z 2005 roku wskazywały na daleko idące
przesunięcie preferencji ideologicznych polskiego elektoratu. Odnosząca się aż
do ponad ¼ wyborców chwiejność międzyblokowa była dowodem odwrócenia
się dotychczasowych trendów. Jak zauważa Radosław Markowski, zakończenie
analizy tego wskaźnika na wyborach z 2005 roku mogłoby skutkować nawet
wnioskiem o deinstytucjonalizacji polskiego systemu partyjnego76. Nie tylko
zresztą indeks chwiejności wyborczej mógłby o tym świadczyć. Istotną zmianę
w systemie partyjnym sygnalizowały również inne wskaźniki.
O ile w kolejnych elekcjach parlamentarnych po 1991 roku odnotowywano
spadek wartości efektywnej liczby partii na poziomie wyborczym, o tyle w 2005
roku nastąpił jej wzrost. Również Elp na poziomie parlamentarnym wzrósł
z 3,60 w 2001 roku do 4,63 w 2005 roku. Asymetryczny układ sił parlamentarnych z 2001 roku przeszedł do historii. Kolejne wybory charakteryzowały
się bardziej równomiernym rozkładem poparcia pomiędzy największe partie.
Zmianę, która się dokonała, doskonale obrazuje wskaźnik wielkości poparcia
dla ugrupowania zwycięskiego w relacji do drugiego. Na poziomie oddanych
głosów wyniósł on 1,12, zaś na poziomie mandatów 1,14. Była to istotna zmiana
w porównaniu do sytuacji z 2001 roku, gdy wskaźniki te wyniosły odpowiednio
3,24 i 3,32. Jeśli do tego dodać, że główną partią rządzącą i głównym ugrupowaniem opozycyjnym były podmioty stosunkowo młode, nie mające jeszcze
odpowiedniego społecznego zakorzenienia, to widać, że stabilność systemu partyjnego nie była jeszcze znacząca. Dodatkowym elementem nie sprzyjającym
instytucjonalizacji systemu partyjnego był utrzymujący się wysoki poziom personalizacji polskich partii politycznych. Silne oddziaływanie jednoosobowego
przywództwa na funkcjonowanie dwóch najsilniejszych od 2005 roku podmiotów partyjnych na polskiej scenie politycznej stało się jedną z cech konstytutywnych wykreowanego układu politycznego. Wszak dominująca pozycja Jarosława Kaczyńskiego w PiS jest niepodważalna. Podobnie sprawa wyglądała
w PO w dobie, gdy na jej czele stał Donald Tusk. Partia, która początkowo
była przedstawiana jako ruch „trzech tenorów”77, z czasem przeistoczyła się
w formację zdominowaną przez jej przewodniczącego. Rzeczywiste role JaroR. Markowski: The Polish political party system and democracy. In: Democracy in
Poland 1989–2009. Challenges for the future Democracy in Poland 1989. Eds. J. Kucharczyk,
J. Zbieranek, Warsaw 2010, s. 69.
77
R. Matyja: Od „ruchu trzech tenorów” do partii Tuska. W: Platforma Obywatelska. Red.
M. Migalski, Toruń 2009, s. 54–81.
76

3.7. Trwałość POPiSowego układu

sława Kaczyńskiego w PiS i Donald Tuska w PO skutkowały tym, że obydwa
ugrupowania zaczęto określać mianem „partii wodzowskich”. Wypada się jednak zgodzić z zespołem krakowskich politologów, którzy proponują sięgnąć po
inne określenie – „partia osobista”. Pozwala ono jednoznacznie odróżnić opisywane przypadki od rzeczywistych partii wodzowskich78. Jednocześnie – co
ważne – eksponuje fakt wyjątkowo silnej pozycji przywódcy partyjnego, a, jak
wiadomo, nadmierna personalizacja władzy nie sprzyja procesowi instytucjonalizacji partii. Ten element z kolei jest istotny dla instytucjonalizacji systemu
partyjnego.

3.7. Trwałość POPiSowego układu
Od wyborów parlamentarnych z 2005 roku można mówić o relatywnej stabilizacji układu partyjnego w Polsce. Przejawia się ona przede wszystkim w tym,
że zasadnicza rywalizacja toczy się pomiędzy dwoma partiami politycznymi:
Prawem i Sprawiedliwością oraz Platformą Obywatelską. Ich łączne poparcie
społeczne w latach 2005–2018 rzadko spada poniżej 50%, a zazwyczaj kształtuje
się na poziomie 60% i więcej. W rezultacie obydwa ugrupowania w wyniku
wyborów z lat 2007, 2011 i 2015 łącznie kontrolują ok. 80% mandatów poselskich
i ponad 90% senatorskich.
W tym samym okresie kilka innych ugrupowań z mniejszym lub większym powodzeniem bierze udział w wyborach powszechnych. Pozostałe albo
rezygnują z udziału w rywalizacji wyborczej, albo poprzez udział w wyborach zaledwie sygnalizują swoją obecność w przestrzeni publicznej. Oznacza
to, że struktura sytemu partyjnego opiera się wprawdzie na organizacyjnym
pluralizmie, ale zważywszy zdolność poszczególnych podmiotów do wywierania wpływu na rzeczywistość polityczną, można powiedzieć, że rywalizacja
polityczna toczy się pomiędzy kilkoma (maksymalnie kilkunastoma, uwzględniając poziom wyborczy79) ugrupowaniami. Odzwierciedleniem tego jest m.in.
liczba komitetów wyborczych, które w kolejnych elekcjach sejmowych zdolne
były do osiągnięcia klauzuli zaporowej i uzyskania reprezentacji w niższej izbie
parlamentu. W przedterminowych wyborach z 2007 roku tylko cztery (nie licząc
komitetu mniejszości narodowej) komitety zdołały uzyskać mandaty poselskie.
K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec: Struktury organizacyjne
polskich partii politycznych. Kraków 2010, s. 127.
79
Od wyborów z 2007 roku w każdej kolejnej elekcji zwiększa się wartość wskaźnika efektywnej liczby partii na poziomie wyborczym (2007 – 3,32, 2011 – 3,74, 2015 –
4,45).
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W dwóch kolejnych elekcjach (w 2011 i 2015 roku) takich komitetów było pięć.
Z jednej strony jest to dowodem stabilizowania się rodzimej sceny politycznej,
choć wniosek taki jest dopuszczalny przede wszystkim w kontekście wiedzy
o wcześniejszych etapach ewolucji systemu partyjnego. Z drugiej, nie sposób
jednak pominąć faktu, że trzy kolejne elekcje parlamentarne (z lat 2007, 2011
i 2015) zarówno eliminowały niektóre ugrupowania z krajowego organu przedstawicielskiego, jak i stanowiły rzeczywisty mechanizm dostępu do władzy na
poziomie parlamentarnym dla innych. W 2007 roku do sejmu nie weszły Samoobrona RP i Liga Polskich Rodzin, a więc ugrupowania współtworzące w latach
2006–2007 koalicję gabinetową. Dla obydwu partii oznaczało to szybko postępującą marginalizację. Z kolei w 2011 roku w Sejmie RP pojawił się nowy podmiot polityczny – Ruch Poparcia Palikota. W przeciwieństwie do najważniejszych ugrupowań na polskiej scenie politycznej była to struktura organizacyjna
o rodowodzie pozaparlamentarnym80. Okazała się jednak „inicjatywą jednosezonową”, w kolejnej elekcji bowiem ugrupowaniu Janusza Palikota nie udało się
osiągnąć ustawowego progu wyborczego. Z kolei wybory z 2015 roku spowodowały duży zamęt „za plecami” PiS i PO. Przede wszystkim po raz pierwszy
SLD nie weszło do sejmu, a pojawiły się w nim dwa nowe podmioty: Nowoczesna Ryszarda Petru i, formalnie nie będąca partią polityczną, struktura organizacyjna o nazwie Kukiz’15. Czy te dwie inicjatywy będą trwałymi elementami
parlamentarnego krajobrazu nie sposób na początku 2018 roku odpowiedzieć.
W sondażach opinii publicznej obydwa podmioty uzyskują kilkuprocentowe
poparcie (niektóre badania wskazują, że w przypadku Kukiz’15 zbliża się ono
nawet do 10%)81.
Poza PiS i PO w wyborach z lat 2007, 2011 i 2015 tylko PSL uzyskiwało mandaty poselskie. Zresztą partia ta jest jedyną, która miała swoich przedstawicieli
we wszystkich kadencjach parlamentu po 1989 roku. Trzeba jednak zauważyć,
że sejmowa reprezentacja PSL pomiędzy latami 2007 i 2015 zmalała o połowę.
Od kilkunastu lat ugrupowanie to balansuje w wyborach do Sejmu RP na granicy progu wyborczego. Analitycy polskiej sceny politycznej już na początku
XXI wieku wskazywali, że ugrupowaniu grozi marginalizacja ze względu na
charakter jego politycznego programu, a przede wszystkim na fakt, że skierowany był on do jednej tylko grupy społecznej82. Stopniowo PSL pozbywa się jedW. Wojtasik: Wpływ wyborów parlamentarnych na partie polityczne i system partyjny.
W: Wybory parlamentarne 2011. Red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Katowice 2012, s. 121.
81
Sondaże poparcia partii politycznych (wybory), http://www.wnp.pl/parlamentarny/sondaze [data dostępu: 4.04.2018 r.].
82
M. Migalski: Typologie systemów partyjnych – przypadek Polski. W: M. Migalski,
W. Wojtasik, M. Mazur: Polski system…, s. 138.
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nak wizerunku ugrupowania klasowego, dostosowując się do zmian warunków
społeczno-demograficznych. W porównaniu do innych partii atutem PSL jest
szeroka baza członkowska83. Wynikające z tego korzyści są widoczne zwłaszcza w wyborach samorządowych, w których partia uzyskuje lepsze wyniki niż
w elekcjach parlamentarnych. Konsekwencją jest relatywnie silna pozycja ugrupowania w strukturach władz lokalnych i regionalnych.
Po upływie trzech dekad od rozpoczęcia zmiany systemowej polska scena
polityczna zdominowana jest przez dwubiegunową rywalizację pomiędzy PiS
i PO. Po 2005 roku poziom animozji, a nawet agresji, w relacjach pomiędzy
obydwoma partiami przybrał takie rozmiary, że w zasadzie niemożliwe są jakiekolwiek przejawy kooperacji między nimi. Zasadnicza oś podziału opiera się
na hasłowo zdefiniowanych przez PiS w 2005 roku wizjach politycznych „Polski liberalnej” i „Polski solidarnej”. W zasadzie należy się zgodzić z Ewą Nalewajko, która ów podział określa mianem populistycznego84. Jest on bowiem
dalece nieostry. Odwołuje się do stereotypowego postrzegania rzeczywistości,
a przede wszystkim służy podtrzymywaniu obaw przed „drugą stroną”, „tymi
złymi”, „myślącymi tylko o swoim interesie”, „najbogatszymi, nieinteresującymi
się losem zwykłych ludzi”. Po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku można
zauważyć nawiązanie do hasła „Polski solidarnej” poprzez wdrażanie na szeroką skalę programów socjalnych.
Dodatkowo od 2010 roku na dynamikę rywalizacji politycznej pomiędzy PO
i PiS wpływ ma podejście do kwestii katastrofy prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem. Odpowiedzialnością za nią PiS obciąża rządzącą wówczas PO,
choć zakres winy jest przez poszczególnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości
określany w sposób zróżnicowany. Sam spór wokół tej katastrofy lotniczej stał
się okazją do wykreowania podziału na obrońców polskiej racji stanu i tych, którzy gotowi są w imię poprawności politycznej (pozostającej najczęściej hasłem
o pejoratywnej konotacji) poświęcić interes narodowy na rzecz dobrych relacji
z międzynarodowymi partnerami.
W końcu, ta dwubiegunowa rywalizacja opiera się również na podziale dotyczącym oceny przeszłości, która rozumiana jest bardzo szeroko. O ile w dobie
dominacji podziału postkomunistycznego eksponowany był wątek politycznej
aktywności działaczy ugrupowań postkomunistycznych w PRL-owskiej rzeczywistości i w związku z tym podważana była ich legitymacja do rządzenia
W. Sokół: Polskie Stronnictwo Ludowe…, s. 392.
E. Nalewajko: Wybory prezydenckie 2005: ciągłość czy zmiana instytucji? W: Wybory
prezydenckie 2005. Programy kandydatów. Red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, wstęp
E. Nalewajko, Warszawa 2007, s. 16.
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w warunkach demokratycznych, o tyle w okresie trwania POPiSowego układu
ocena przeszłości opiera się przede wszystkim na podejściu do efektów procesu transformacji systemowej. W ten sposób PiS wykreował się na obrońcę
„państwa moralnego”, a jednocześnie zdecydowanego przeciwnika „państwa
aferalnego”85, utożsamianego przede wszystkim z okresem rządów PO (2007–
2015), choć także mocno osadzonego w specyfice III RP – przeciwnika systemu
politycznego opisywanego jako w znacznej mierze „dzieło” dawnego PRL-owskiego establishmentu.
Przedstawione wyżej osie podziałów, determinujące relacje między głównymi podmiotami na polskiej scenie politycznej, wskazują, że to Prawo i Sprawiedliwość – bez względu na to, czy jest ugrupowaniem rządzącym, czy opozycyjnym – dysponuje od 2005 roku najwyższym potencjałem określania dynamiki
rywalizacji politycznej. Poprzez formułowanie określonych postulatów i podejmowanie konkretnych działań partia Jarosława Kaczyńskiego o wiele częściej
wymuszała na politycznych rywalach dostosowywanie ich strategii politycznych do tego, co robił PiS86. Gdy partia ta była w opozycji, dawało jej to możliwość utrzymania pozycji głównego przeciwnika rządzących. Z kolei kontrolując organy władzy stara się kreować i kontrolować polityczny dyskurs tak, by
przebiegał on wokół kwestii, na których tej partii najbardziej zależy, tworząc
tym samym dla siebie „bezpieczny grunt”.
W kontekście instytucjonalizacji systemu partyjnego problemem pozostaje
kwestia utrzymywania się znacznego dystansu między obywatelami i ich reprezentantami. Przejawem tego jest m.in. stale wysoka absencja wyborcza. Po upływie prawie trzydziestu lat od demokratycznego przełomu wciąż około połowy
dorosłych Polaków nie bierze udziału w wyborach87. Jeśli fakt ten zestawi się
z wysokim odsetkiem osób negatywnie oceniających funkcjonowanie partii politycznych88, to okazuje się, że organizacje te nie w pełni dobrze wypełniają rolę
ogniw pośredniczących między społeczeństwem a państwem.
Nadal także na relatywnie wysokim poziomie pozostaje wskaźnik chwiejności wyborczej. Jego spadek w 2011 roku nie okazał się trwały. W 2015 roku
J. Sielski: Czynniki zmian polskiego systemu partyjnego po 1989 roku. W: Partie i system
partyjny RP. Stan i perspektywa. Red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 55.
86
A. Antoszewski: Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do
dyskusji o systemotwórczej roli partii). „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 1, s. 89.
87
F. Casal Bértoa: Polish Politics in 2015: All the Power to the Right. “The Plot” December 9, 2015, http://www.the-plot.org/2015/12/09/polish-politics-in-2015-all-the-power-to-the
-right/ [data dostępu: 2.04.2018 r.].
88
Ogólny stosunek do partii politycznych, Komunikat z badań CBOS nr 66/2017, czerwiec 2017, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_066_17.PDF [data dostępu: 2.04.2018 r.].
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prawie 1/3 wyborców postanowiła zmienić swoje preferencje wyborcze w stosunku do tych sprzed czterech lat89. Świadczy to o tym, że więzi między
partiami a obywatelami nadal nie są zbyt mocne. Do tego należałoby dodać
jeszcze społeczną sympatię dla ugrupowań określających się jako antysystemowe, choć raczej właściwsze byłoby mówienie o ich antypartyjnej retoryce (np. Kukiz’15). Gromadzą wokół siebie przede wszystkim osoby niezadowolone ze stanu polskiej polityki, poszukujące alternatywy dla partyjnego
stylu jej uprawiania. Gdyby tego typu struktury organizacyjne zaczęły rosnąć
w siłę, może to w istotny sposób zmodyfikować charakter polskiego systemu
partyjnego90.
Z punktu widzenia instytucjonalizacji polskiego systemu partyjnego wciąż
problemem pozostaje kwestia pozycjonowania poszczególnych ugrupowań
na scenie politycznej. Po pierwsze, wynika to z faktu, że znany z demokracji zachodnioeuropejskich prawicowo-lewicowy model analityczny nie w pełni
przystaje do rzeczywistości postkomunistycznego systemu politycznego. Po
drugie, polskie partie formułują mocno eklektyczne wizje rozwoju politycznego, w ramach których często prawicowa orientacja aksjologiczna łączona
jest z etatystycznymi postulatami ekonomicznymi bądź pochwała gospodarki
wolnorynkowej scalana jest z promocją obyczajowego permisywizmu. Po trzecie,
nierzadko zdarza się, że postulaty zawarte w oficjalnych dokumentach programowych, czy też artykułowane przez liderów partyjnych, pozostają w sprzeczności z konkretnymi działaniami91. Rodzi to trudności w zakresie uchwycenia
rzeczywistych podziałów ideowych, a jeśli dodatkowo uwzględni się fakt stale
wysokiego poziomu personalizacji partii politycznych, to instytucjonalizacja
systemu partyjnego wciąż jawi się jako wyzwanie.

R. Markowski, A. Kwiatkowska: Chwiejność wyborcza Polaków. W: Demokratyczny
Audyt Polski 2: Demokracja wyborcza w Polsce lat 2014–15. Red. R. Markowski, Warszawa
2017, s. 109.
90
J. Jaskiernia: The Development of the Polish Party System: A Perspective of the
Parliamentary Elections Results. “Polish Political Science Yearbook” 2017, Vol. 46 (2),
s. 242.
91
M. Tavits, N. Letki: When Left Is Right: Party Ideology and Policy in Post-Communist
Europe. “American Political Science Review” 2009, Vol. 103, No. 4, s. 567.
89

79

80

Rozdział 3. System partyjny III Rzeczypospolitej

3.8. Konkluzje:
instytucjonalizacja jako permanentne wyzwanie
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że prawie trzydzieści lat funkcjonowania systemu partyjnego III RP naznaczone jest wysoką zmiennością.
W kolejnych fragmentach niniejszego opracowania ukazano etapy jego ewolucji. Trudno w tym przypadku mówić o linearności przemian. O ile można
ją dostrzec w odniesieniu do formatu (liczby i wielkości partii) systemu partyjnego, o tyle zdecydowanie trudniej w kontekście mechanizmu działania
systemu (charakter rywalizacji). Zagadnienie to jest ściśle powiązane z problematyką instytucjonalizacji systemu partyjnego. Tę, wraz z wydłużaniem się
okresu transformacji, nadal charakteryzuje „wichrowatość”92.
Charakterystyczną cechą polskich partii politycznych jest to, że występujące
między nimi różnice w sferze programowej są niewielkie. Trudno w sposób
jednoznaczny zlokalizować poszczególne ugrupowania w ramach tradycyjnego
spektrum rywalizacji politycznej prawica-lewica. Ich działalność charakteryzuje
się raczej doraźnością zorientowaną na osiągnięcie korzyści identyfikowanych
głównie z kontrolą nad organami władzy publicznej. Nie tylko nie sprzyja
to kształtowaniu jasnych wzorców rywalizacji politycznej, ale również znajduje odzwierciedlenie w słabości więzi pomiędzy partiami a społeczeństwem.
W konsekwencji polskie partie polityczne nie są organizacjami zbyt licznymi,
co jest z kolei wyrazem ogólnej tendencji wyrażającej się w niskiej partycypacji politycznej społeczeństwa. Oderwanie się partii politycznych od obywateli
powoduje, że w ciągu trzech dekad poziom chwiejności wyborczej stale utrzymuje się na wysokim poziomie. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że wzrasta liczba
tzw. „obywateli krytycznych”93, czyli niezadowolonych, zniechęconych i rozczarowanych. Oni z kolei stanowią potencjalne zaplecze dla partii protestu i różnego rodzaju apeli populistycznych.
Słabości więzi między partiami a społeczeństwem towarzyszy wysoka centralizacja i oligarchizacja relacji wewnątrz ugrupowań politycznych. Nawet jeśli
formalne struktury partyjne są rozbudowane, a wśród nich istotna rola przypada organom kolegialnym, to często jest to wyraz raczej instrumentalizacji
organów wewnątrzpartyjnych. Silnie zaznaczająca się personalizacja przywódzR. Markowski: Polski system partyjny po wyborach 1997 roku – instytucjonalizacja
czy wichrowatość. „Studia Polityczne” 1999, nr 9. Zob. także: A. Gwiazda: Poland’s Quasi
-Institutionalized Party System: The Importance of Elites and Institutions. “Perspectives on
European Politics and Society” 2009, Vol. 10, No. 3, s. 350–376.
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twa i towarzyszący temu rozwój modelu „partii osobistej” stanowi znak rozpoznawczy głównych polskich partii politycznych i jest elementem hamującym
procesy instytucjonalizacji tych organizacji, a w konsekwencji także systemu
partyjnego.
Reasumując, niewątpliwie ewolucji systemu partyjnego III RP towarzyszyło
pogłębienie się procesów jego instytucjonalizacji. Tym niemniej we wszystkich czterech przywołanych w pierwszej części opracowania obszarach nadal
zidentyfikować można istotne mankamenty. Nie zaskakuje zatem wniosek,
który sformułował Fernando Casal Bértoa, po przeprowadzeniu analizy systemów partyjnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Zgodnie z jego ustaleniami, najniższy poziom instytucjonalizacji charakteryzuje przypadek polski94.
Przywołane w niniejszym artykule parametry ilościowe, jak i nie poddające
się kwantyfikacji jakościowe wymiary zjawiska, wskazują, że instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego nie osiągnęła jeszcze satysfakcjonującego
poziomu.
F. Casal Bértoa: Party systems and cleavage structures revisited: a sociological explanation of party system institutionalization in East Central Europe. “Party Politics” 2014, Vol. 20,
No. 1, s. 29.
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Party System of the Third Polish Republic
Su m m a r y
This chapter presents an analysis of the party system in the Third Polish Republic,
beginning with the notions of the party system and its institutionalization considered
within a theoretical framework. Next, the origins of Poland’s party system at the time
of the democratic openness are briefly discussed, and further on, the successive stages
of development of the party system are discussed: in the early 1990s, we observed a system of small parties followed by a two-block division, and yet another segmentation of
the post-August camp, disintegration and marginalization of the post-communist left
before the emergence of the PO/PiS [Civic Platform/Law and Justice] alternative, which
has been well-established under current circumstances.
Key words: Poland’s party system, Third Polish Republic, institutionalization of political system, Polish political parties
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Das Parteisystem in der III. Republik Polen
Zu s a m me n fa s s u ng
Im gegenwärtigen Kapitel wird das in der III. Republik Polen geltende Parteisystem
geschildert. Erläutert werden die Definition des Parteisystems und dessen Institutionalisierung. Der Verfasser zeichnet die Genese des polnischen Parteisystems zur Zeit
der politischen Öffnung und dessen einzelnen Entwicklungsstufen in der III. Republik
Polen nach: vom System der kleinen Parteien am Anfang der 90er Jahre des 20.Jahrhunderts, über Zweiparteiblocksystem, nochmalige Aufteilung des Post-Solidarność-Lagers,
Desintegration und Marginalisierung der postkommunistischen Linke bis zu dem
heutzutage geltenden und gefestigten System von zwei Hauptparteien PO-PIS.
Schlüsselwörter: polnisches Parteisystem, III. Republik Polen, Institutionalisierung des
Parteisystems, polnische politische Parteien

ROZDZIAŁ

4

Partie i system partyjny
w Republice Słowackiej
4.1. Kształtowanie się podstaw
demokratycznego systemu partyjnego 1990–1994
Pluralistyczny system partyjny Słowacji zaczął się kształtować w następstwie
wydarzeń „aksamitnej rewolucji” po 17 listopada 1989 r. W warunkach ustrojowych Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej – CSSR (czes. i słow. Československa socialisticka republika – ČSSR), od kwietnia 1990 r. Czeskiej i Słowackiej
Republiki Federacyjnej – CSFR (słow. – Česká a Slovenská Federatívna Republika – ČSFR). Procesy demokratyczne dokonywały się w warunkach nierywalizacyjnego hegemonistycznego systemu partyjnego z dominującą Komunistyczną
Partią Czechosłowacji – KPCz (słow. Komunistická strana Československa, KSČ)
i terenową odnogą Komunistyczną Partią Słowacji (słow. Komunistická strana
Slovenská – KSS). Satelitami partii komunistycznej były: Czechosłowacka Partia
Ludowa (czes. Československa strana lidova – ČSL) oraz Czechosłowacka Partia Socjaldemokratyczna (czes. Československa strana sociálné demokratická,
ČSSD). Częściowa normalizacja reżimu politycznego pod hasłem „socjalizm
z ludzką twarzą” po „praskiej wiośnie” i fiasko systemowej demokratycznej zmiany sprzyjały powstawaniu opozycyjnych inicjatyw, w tym najpopularniejszej
„Karty 77” oraz (m.in.) Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych
(VONS), Ruchu o Wolność Obywateli (HOS), Demokratycznej Inicjatywy (DI),
Klubu Modernizacji Socjalizmu – Odrodzenie. Te i inne formacje, ugrupowania1,

S. Balík, V. Hloušek, J. Hozler, J. Śedo: Politicky system ćeskych zemi 1848–1989.
Brno 2006, s. 176.
1

84

Rozdział 4. Partie i system partyjny w Republice Słowackiej

organizacje obywatelskie i społeczne,2 tworzyły klimat społeczny i strukturę
instytucjonalną procesu modernizacji demokratycznej. Przedtransformacyjny
reżim polityczny Słowacji pasował do teorii niedemokratycznych reżimów
J. Linza i A. Stephena. Zamrożony system posttotalitarny3 typu mieszanego
patrymonialnego i biurokratyczno-autorytarnego4 charakteryzował się między
innymi: stosunkowo wysokim poparciem dla władzy, mniejszą represyjnością reżimu, słabszą rolą opozycji oraz deficytem kontrelit. Okres od listopada
1989 roku do pierwszych demokratycznych wyborów w czerwcu 1990 roku
cechowała wysoka dynamika ruchów społecznych i tworzenia się partii politycznych o różnym rodowodzie.
Pierwszą grupę tworzyły partie i ruchy unikatowe, zupełnie nowe, które
nie przypisywały sobie cechy sukcesji formacji istniejących wcześniej w międzywojennej Słowacji i Czechosłowacji. W tej grupie znajdują się: Partia Zielonych w Słowacji (słow. Strana zelených na Slovensku, SZS), Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (słow. Křest’anskodemokratické hnutie, KDH) – oraz
trzy partie reprezentujące mniejszość węgierską: Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (słow. Mad’arské křest’anskodemokratické hnutie, MKDH),
nacjonalistyczna Wspólnota (słow. Spolužiti) – oraz liberalna Węgierska Niezależna Inicjatywa (słow. Mad’arská nezávislá iniciativa, MNI), która w 1992 r.
zmieniła nazwę na Węgierska Partia Obywatelska (słow. Mad’arská občanska
strana, MOS).
Drugą grupę tworzyły reaktywowane ugrupowania historyczne zlikwidowane przed 1948 r., w tym: Słowacka Partia Narodowa (słow. Slovenská národná
strana, SNS), Socjaldemokratyczna Partia w Słowacji (słow. Sociálnodemokratická strana na Slovensku, SDSS) – następnie pod nazwą Socjaldemokratyczna Partia Słowacji (słow. Sociálnodemokratická strana Slovenska, SDSS) – oraz Partia
Demokratyczna (słow. Demokratická strana, DS), która do roku 1989 działała pod
nazwą Partia Słowackiego Odrodzenia (słow. Strana slovenskej obrody, SSO).
Do trzeciej grupy należały partie ewolucji ideowej socjalistycznego ancien
regime’u. Wśród nich Komunistyczna Partia Słowacji, która dość szybko ewoluowała w kierunku socjaldemokratycznym oraz dwaj dotychczasowi koalicjanci KSS, Partia Demokratyczna oraz Partia Wolności (słow. Strana slovenskiej obrody, SSO), które wykazywały orientację prawicową.
S. Balík, V. Hloušek, J. Hozler, J. Śedo: Politicky system ćeskych zemi 1848–1989.
Brno 2006, s. 176.
3
L. Kopeček: System Partyjny Słowacji. W: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej.
Red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka. Wrocław 2003, s. 171.
4
H. Kitschelt: Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies. Theoretical
Propositions, “Party Politics”, Vol. 1, No. 4, s. 449–475.
2
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Czwartą grupę tworzą nowe ruchy społeczne i partie polityczne, które
odgrywały w początkowym okresie wydarzeń rolę decydującą w procesie
transformacji ustrojowej. W tej grupie podmiotów najpoważniejszą rolę odegrał powołany do życia 20 listopada 1989 r. ruch polityczny sui generis określany
wg konwencji K. von Beyme’a „partią forum”5 o nazwie Społeczeństwo Przeciw
Przemocy (słow. Verejnost’ proti násiliu, VPN). Forum skupiało w swych szeregach ludzi o różnej orientacji ideowej, których łączyła walka o demokratyczne
oblicze państwa. Czołowymi liderami tego ruchu byli Aleksander Dubček, Martin Knažko i Vladimir Mečiar. W skład Komitetu Koordynacyjnego VPN wchodził m.in. Ján Čarnogursky, inicjator tworzenia chrześcijańsko-demokratycznych
klubów, które następnie przekształciły się w Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH).
Pierwsze wybory po „aksamitnej rewolucji” przeprowadzono (8–9 czerwca
1990 r.) na podstawie uchwalonej 16 marca 1990 r. ustawy wyborczej6.
W wyborach parlamentarnych do Izby Ludu w 1990 r. Słowackie Społeczeństwo przeciwko Przemocy (VPN) zdobyło 32,5% głosów, a Czeskie Forum
Obywatelskie (cz. Občanské fórum – OF) Václava Havla uzyskało poparcie
53,1% wyborców.
W wyniku wyborów utworzono na szczeblu federacji gabinet koalicyjny
kierowany przez Słowaka Mariána Čalfę z VPN. W jego skład wchodziły czeskie Forum Obywatelskie (OF), słowackie VPN oraz Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH). Gabinet dysponował prawie 65% poparciem. W gabinecie
dominowało OF, które kontrolowało aż 40% mandatów w parlamencie. W ciągu
niecałych 2 lat nastąpił proces fragmentaryzacji obu formacji typu forum. Pod
koniec 1991 r. koalicja rządząca składała się z 5 partii politycznych, w tym 3 czeskich: Obywatelskiej Partii Demokratycznej (cz. Občanska demokraticka strana,
ODS), Ruchu Obywatelskiego (cz. Občanské hnuti, OH) oraz Obywatelskiego
Sojuszu Demokratycznego (cz. Občanská demokratická aliance, ODA). Skład
partii słowackich w koalicji nie zmienił się, choć nastąpił rozłam w VPN.
W Słowacji wybory miały bardzo wysoką frekwencję (95,39%) i stworzyły
pierwszy system partyjno-parlamentarny utworzony w wyniku wolnych, rywalizacyjnych demokratycznych wyborów. Do pierwszych demokratycznych
wyborów do Słowackiej Rady Narodowej (sł. Sloveska narodna rada, SNR)
przystąpiło 17 partii politycznych, z których 7 stworzyło system parlamentarny,
stanowiący rdzeń systemu partyjnego. Wyniki przedstawia tabela 4.1.
K. von Beyme: Systemwechsel in Osteuropa. Frankfurt Am Main 1994.
Zákon Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990 o voľbách do Slovenskej národnej rady. Sb č. 80/1990 v znení č. 8/1992 Sb., 104/1992 Sb., 518/1992 Sb.
5
6
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Tabela 4.1. Wybory Słowackiej Rady Narodowej 8–9 czerwca 1990 r.
Poparcie
[%]

Mandaty
[n]

Społeczeństwo Przeciwko Przemocy – Węgierska Niezależna
Inicjatywa (VPN-MNI)

29,34

48

Ugrupowanie/partia

Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH)

19,20

31

Słowacka Partia Narodowa (SNS)
Komunistyczna Partia Słowacji (KSS) (od 20 października
1990 r. KSS-SDL)

13,94
13,34

22
22

Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny Wspólnota
(MNH-S)

8,66

14

Partia Demokratyczna (DS)

4,39

7

Partia Zielonych (SZ)

3,48

6

Źródło: G. Meseżnikov: Vyvoj stranickeho systemu na Slovensku. „Politologicka revue” 1996, I, s. 30.

Do wyborów zarejestrowano 16 komitetów wyborczych7. Wśród zwycięzców znalazło się 7 ugrupowań politycznych, spośród których wyłoniono koalicję rządzącą w składzie: Społeczeństwo Przeciw Przemocy(VPN) z jego frakcją – Węgierską Inicjatywą Niezależną (MNI) na czele z Béla Bugárem, Ruch
Chrześcijańsko-Demokratyczny oraz Partia Demokratyczna. Premierem rządu
został V. Mečiar, który kierował gabinetem do maja 1991 r.
W końcu 1990 r. w VPN pojawiły się procesy dezintegracyjne wywołane
konfliktem między V. Mečiarem a przewodniczącym Centrum Koordynacyjnym
ruchu Społeczeństwo Przeciw Przemocy Fedorem Gálem. Ten ostatni doprowadził do usunięcia ze stanowiska premiera V. Mečiara, który w reakcji na tę
decyzję powołał w dniu 5 marca 1991 r. frakcję w VPN – Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (słow. Hnutie za demokratické Slovensko, HZDS). O ile VPN
był ugrupowaniem modernizacyjnym, wywodzącym się z antykomunistycznej
opozycji, o tyle HZDS w momencie powstania miał charakter partii populistycznej o orientacji lewicowej, deklarującej poparcie dla federacyjnej struktury
państwa czechosłowackiego oraz pełną osłonę socjalną w okresie reform gospodarczych. HZDS w krótkim czasie zagospodarował znaczną część bazy członkowskiej VPN. Po secesji HZDS, Społeczeństwo Przeciw Przemocy w kwietniu
Poza zwycięskimi partiami zamieszczonymi w tabeli powyżej, w wyborach wzięły
udział następujące komitety wyborcze: 1) Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka (SPV),
2) Sociálna demokracia (SD), 3) Strana sľobody (SSL), 4) Demokratická únia Rómov Slovenska (DÚRS), 5) Hnutie československého porozumenia (HČP), 6) Všeľudová demokratická strana a Združenie pre republiku (VDSRS), 7) Slobodný blok (SB), 8) Československá strana socialistická (ČSS), 9) Československé demokratické fórum (ČSDF).
7
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1991 r. łączy się z Obywatelską Unią Demokratyczną (słow. Občianska demokratická únia, ODU) tworząc nowe ugrupowanie z Martinem Porubjakiem na czele.
Koalicjantem VPN i MNI w słowackim rządzie był Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny, który powstał 30 listopada 1989 r. w rezultacie połączenia klubów
chrześcijańsko-demokratycznych. W marcu 1990 r. uchwalono program i statut
ruchu. Określał się on jako ogólnonarodowy ekumeniczny ruch polityczny, którego celem jest zbudowanie sprawiedliwego, duchowo zdrowego i ekonomicznie prężnego społeczeństwa. W gospodarce opowiadał się za zmianami w kierunku gospodarki rynkowej przy zapewnieniu osłony społecznej. W kwestii
państwa optował za oddolnym porozumieniem dwóch republik, które – realizując samodzielną politykę zagraniczną – tworzyłyby federację. Przewodniczącym
Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego został Ján Čarnogurský.
Trzecią partią koalicyjną pierwszego po wyborach 1990 r. rządu V. Mečiara
była reaktywowana Partia Demokratyczna, głosząca ideologię i politykę kontynuacji swej poprzedniczki utworzonej przed 1948 r.
Koalicję rządową nieformalnie wspierała prowęgierska Wspólnota-SoużitiSpolużitie-Egyutteleś (WSSE), działająca na rzecz demokracji i praw mniejszości narodowych.
Największym ugrupowaniem opozycyjnym słowackiego parlamentu była
Słowacka Partia Narodowa (SNS) powstała w grudniu 1989 r., w ekonomice prorynkowa, w polityce społecznej prosocjalna, w kwestiach ustrojowych za demokracją parlamentarną i zdecydowanie za suwerennością Republiki Słowackiej.
W partii występowały mocne tendencje secesjonistyczne, które po opuszczeniu
szeregów partii przez skrajnych radykałów ze Stanislavem Panisem na czele,
doprowadziły do powstania karykaturalnej Słowackiej Jedności Narodowej.
Peryferyjną pozycję w pierwszym demokratycznym systemie parlamentarnym zajmowała Komunistyczna Partia Słowacji jako terytorialna organizacja Komunistycznej Partii Czechosłowacji. 20 października 1990 r. na zjedzie
KSS zmieniono nazwę na Komunistyczna Partia Słowacji-Partia Demokratycznej
Lewicy (słow. Komunistická strana Slovenská – Strana demokratickej ľavice,
KSS-SDĽ). Proces modernizacji kontynuowano, by – po wyjściu z federacyjnej
Komunistycznej Partii Czech i Moraw – deklarować się jako partia socjaldemokratyczna nawiązująca do tradycji postępowej lewicy, której celem jest zbudowanie demokratycznego, humanistycznego i socjalnie sprawiedliwego społeczeństwa przez łączenie gospodarki rynkowej z bezpieczeństwem socjalnym.
1 lutego 1991 r. przyjęto nazwę Partia Demokratycznej Lewicy (słow. Strana
demokratickej ľavice – SDĽ).
Najsłabszym podmiotem systemu parlamentarnego była Partia Zielonych
(słow. Strana zelených – SZ), która powstała w końcu lat osiemdziesiątych jako
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ruch niezależnej inicjatywy obywatelskiej na rzecz ochrony przyrody. W wyborach 1990 roku wystąpiła jako samodzielny słowacki oddział federacyjnej Partii
Zielonych (SZ). W 1991 roku została zarejestrowana jako odrębna Partia Zielonych na Słowacji (SZS).
Zmiany dokonujące się w VPN groziły destabilizacją procesu rządzenia.
Poparcie udzielone przez partie węgierskie umożliwiło kontynuowanie procesu
reform dotychczasowej koalicji pod przewodnictwem J. Čarnogurskiego, który
zastąpił V. Mečiara. Rząd przetrwał do nowych wyborów parlamentarnych
pomimo kryzysu KDH, z którego wydzieliło się radykalne skrzydło narodowe
z Janem Klepaćem na czele, tworzące marginalny Słowacki Ruch Narodowy
(słow. Slovenské krest’anskodemokraticke hnutie – SKDH).
Funkcjonowanie pierwszego demokratycznego systemu partyjnego charakteryzowało się ogromną dynamiką zmian, będącą konsekwencją przyspieszonego
procesu socjalizacji politycznej, oswojenia demokratycznej kultury politycznej
(ludzi i instytucji, rządzących i opozycji). Lista partii politycznych przy końcu
kadencji była większa niż na początku, co było wynikiem procesów dostosowywania się struktury systemu partyjnego do zmieniającej się siatki grupowych
interesów restrukturyzującego się społeczeństwa obywatelskiego. Zmiany ideowo-programowe i organizacyjne partii politycznych, rozłamy i secesje należy
uznać za naturalne w procesie wymiany i krążenia elit politycznych/partyjnych.
Ruchy personalne w większości przynosiły pozytywne skutki organizacyjne
i, co ważniejsze, polityczne. Charakterystyka socjopolityczna systemu partyjnego pierwszej kadencji władz wynikała ze stosunku do zmiany ustroju politycznego i gospodarczego, do poprzedniego ustroju, do partii ancine regime’u
oraz wyboru między słowackim samostanowieniem lub nowym federalizmem
czesko-słowackim. Nowe wyzwania doprowadziły do wstrząsów i dezintegracji
wszystkie partie polityczne w różnym stopniu, jednak w większości poradziły
sobie z odzyskaniem równowagi i z zachowaniem wpływu na życie polityczne,
co pozwoliło dotrwać do końca kadencji.
Do wyborów parlamentarnych w czerwcu 1992 r. stanęły 23 komitety wyborcze, z których 58 podzieliło między siebie mandaty poselskie. Do zmniejszenia
Poza parlamentem znalazły się: 1) Občianska demokratická únia (ODÚ), 2) Sociálnodemokratická strana na Slovensku (SDSS), 3) Demokratická strana – Občianska
demokratická strana (DS-ODS), 4) Slovenské kresťansko-demokratické hnutie (SKDH),
5) Magyar Polgári Párt – Maďarská občianska strana (MPP-MOS), 6) Strana zelených
na Slovensku (SZS), 7) Strana zelených (SZ), 8) Strana práce a istoty (SPI), 9) Komunistická strana Slovenska ´91 (KSS), 10) Rómska občianska iniciatíva (ROI), 11) Združenie
pre republiku – Republikánska strana Česko-Slovenska (ZPR – RSČ), 12) Strana slobody – Strana národného zjednotenia (SSL – SNZ), 13) Slovenská ľudová strana (SĽS),
8
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się liczby partii parlamentarnych przyczyniła się między innymi, nowelizacja
ordynacji wyborczej9, która podniosła próg wyborczy dla koalicyjnych komitetów wyborczych do 5%. O ile w wyborach 1990 r. na partie polityczne, które nie
weszły do parlamentu, oddano 7,7% głosów, to w wyborach 1992 r. ten odsetek wyniósł aż 23,8%. Najbardziej dotkliwą porażkę poniosły partie prawicowo-demokratyczne, takie jak DS i ODU, których przedstawiciele nie weszli do
parlamentu. W tej sytuacji Obywatelska Unia Demokratyczna podjęła decyzję
o samorozwiązaniu.
Podział partyjnych mandatów w 150-osobowej Słowackiej Radzie Narodowej
przedstawia tabela 4.2.
Tabela 4.2. Wybory Słowackiej Rady Narodowej 5–6 czerwca 1992 r.
Ugrupowanie polityczne

Poparcie
społeczne
[%]

Mandaty
[m]

Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS)

37,26

74

Partia Demokratycznej Lewicy ( SDĽ)

14,70

29

Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny(KDH)

8,88

18

Słowacka Partia Narodowa (SNS)

7,93

15

Koalicja partii węgierskich
a. Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (MKDH)
b. Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny – Wspólnota (MNH-S)

7,42

14

Źródło: Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański. Katowice 1995, s. 73.

Po ukonstytuowaniu się Rady Narodowej Republiki Słowackiej zwycięski
HZDS przy poparciu Słowackiej Partii Narodowej (SNS) utworzył rząd pod
przewodnictwem V. Mečiara z udziałem lidera SNS Ľudovitova Černáka, któremu powierzono fotel ministra gospodarki.
Sukces wyborczy HZDS, łatwość w sformułowaniu rządu odsunęły na
dalszy plan działania zmierzające do poszerzenia bazy społecznej rządzenia.
Dominująca rola HZDS w układzie politycznym została potwierdzona elekcją
pierwszego prezydenta Republiki Słowackiej. Na urząd ten został desygnowany
14) Hnutie za oslobodenie Slovenská (HZOS), 15) Hnutie za samosprávnu demokraciu –
Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko (HSD – SMS), 16) Hnutie za sociálnu spravodlivosť
(HSS), 17) Národní liberáli (NALI), 18) Hnutie za slobodu prejavu – Slovenská republikánska únia (HZSP – SRÚ).
9
Zákon Slovenskej národnej rady z 26. februára 1992, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.
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członek HZDS Michal Kováč. Kandydata HZDS poparła SNS, w zamian za
obietnicę, iż ministrem obrony będzie osoba cywilna, nie związana z komunistycznym establishmentem wojskowym. Dla pewności SNS zażądała podpisania
umowy koalicyjnej, która gwarantowałaby udział przedstawiciela w rządzie.
Z podobną propozycją wystąpiła SDĽ popierająca nieformalnie rząd HZDS-SNS.
Propozycje obu partii zostały zbagatelizowane przez HZDS w następstwie czego
wstrzymały poparcie dla rządu, a koalicyjny minister Černák złożył rezygnację ze stanowiska. Utrata poparcia przez rząd mniejszościowy oraz perturbacje
kadrowe w końcu doprowadziły do zmiany koalicji rządowej. Zapoczątkowany
kryzys rządowy w mniejszym stopniu miał podłoże programowe, w większym stopniu był rezultatem polityki personalnej prowadzonej przez premiera
V. Mečiara. Pierwszy spór personalny między premierem rządu i jego ministrem spraw zagranicznych Milanem Kňažko doprowadził do dymisji ministra.
19 marca 1993 r. prezydent podpisał decyzję o odwołaniu Milana Kňažko ze
stanowiska ministra spraw zagranicznych.
Tego samego dnia przyjął także rezygnację przedstawiciela ugrupowania
koalicyjnego SNS Ludovita Černáka ze stanowiska ministra gospodarki. Powodem tej drugiej rezygnacji, w konsekwencji oznaczającej przejście Słowackiej
Partii Narodowej do opozycji, była decyzja V. Mečiara o mianowaniu na stanowisko ministra obrony narodowej byłego komunisty Imricha Andrejčaka, co
łamało porozumienie koalicyjne.
Konsekwencją wewnątrzpartyjnego konfliktu personalnego między
M. Kňažko i V. Mečiarem stało się opuszczenie szeregów HZDS przez niechcianego ministra i utworzenie przez niego w listopadzie 1993 r. nowej partii –
Słowackiego Aliansu Demokratycznego (słow. Aliancia demokratov Slovenskej
republiky ADSR). Kňažko pociągnął za sobą z klubu parlamentarnego HZDS
7 posłów, wśród nich Jána Budaja, dawnego przywódcę Społeczeństwa Przeciwko Przemocy i Rudolfa Filkusa10. Wymieniona grupa utworzyła nowy klub
parlamentarny będący w opozycji wobec rządu.
Jednopartyjny, mniejszościowy (66 mandatów) rząd HZDS przetrwał
samodzielnie ponad pół roku. W tym czasie politycy HZDS prowadzili rozmowy w sprawie współpracy koalicyjnej z opozycyjną Partią Demokratycznej
Lewicy i byłym sojusznikiem – Słowacką Partią Narodową. Negocjacje z socjaldemokracją nie przekroczyły poziomu obrad komisji ekspertów, natomiast
pozytywnym rezultatem zakończyły się rozmowy z SNS. Doprowadziły one
do wzmocnienia rządu w wyniku podpisania w dniu 19 października 1993 r.
umowy koalicyjnej.
10

L. Kopećek: Politicke strany na Slovensku 1989 aż 2006. Brno 2007, s. 352.
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Dalszy podział słowackiej sceny politycznej stał się konsekwencją kryzysu
parlamentarnego związanego z debatą nad ustawą o powszechnej prywatyzacji
oraz dalszymi zmianami personalnymi w rządzie, które doprowadziły do dalszego osłabienia wewnętrznego HZDS. W lutym 1994 r. został odwołany ze stanowiska ministra spraw zagranicznych Jozef Moravčik, powołany na tę funkcję
19 marca 1993 r. po rezygnacji Milana Kňažko. Po przymusowej rezygnacji,
analogicznej do swego poprzednika, w ramach HZDS J. Moravčik utworzył
jedenastoosobową platformę – Alternatywę Politycznego Realizmu (słow. Alternativa politického realismu, APR). Jego współpracownikiem został urzędujący
wicepremier Roman Kováč.
Ważnym wydarzeniem na scenie politycznej Słowacji stało się połączenie
w dniu 23 kwietnia 1994 r. Sojuszu Demokratów (ADSR) oraz Alternatywy
Politycznego Realizmu (APR) w Demokratyczną Unię Słowacji (słow. Demokraticka únia Slovenska, DU), krócej w Unię Demokratyczną (słow. Demokraticka únia, DU). Przewodniczącym partii został wybrany J. Moravčik,
pierwszym zastępcą – M. Kňažko, wiceprzewodniczącym – Roman Kováč.
DU, mająca charakter kadrowy, skupiała około 100 członków.
Problemy gospodarcze Słowacji, wysoka stopa inflacji sięgająca ok. 25%,
rosnąca stopa bezrobocia, spadek produktu narodowego brutto, ciągłe zmiany
personalne w aparacie władzy, konflikty z mniejszością węgierską wywoływały niezadowolenie i stały się przedmiotem krytyki rządu. Na fali krytyki
premiera i jego rządu został przyjęty wniosek zgłoszony przez lidera Ruchu
Chrześcijańsko-Demokratycznego (KDH) J. Čarnogurskiego o wyrażenie wotum
nieufności dla rządu.
Po odwołaniu rządu V. Mečiara prezydent desygnował bez powodzenia na
stanowisko premiera dotychczasowego wicepremiera, lidera Demokratycznej
Unii Słowacji (DU) Romana Kováča. W połowie marca 1994 r. został sformułowany rząd mniejszościowy (71/150 posłów) pod przewodnictwem J. Moravčika,
składający się z posłów Demokratycznej Unii Słowacji, Partii Demokratycznej
Lewicy(SDĽ), Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego, Partii Narodowo-Demokratycznej oraz wspierany nieformalnie przez koalicję partii węgierskich (dysponująca 14 mandatami poselskimi) oraz pięciu posłów niezależnych. Pomimo
różnic programowych partii tworzących koalicję (rząd reprezentował szeroką
opcję od centroprawicy, przez chadecko-liberalną do postkomunistycznej) przetrwał do nowych wyborów11.

M. Barański: Zmiany systemu partyjnego w Słowacji. W: Integracja europejska na
początku XXI wieku. Wybrane problemy. Red. R. Fiedler. Poznań 2004, s. 150.
11
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Kadencja SRN w latach 1992–1994 charakteryzowała się największą w historii
młodego państwa polaryzacją sceny politycznej. W wyniku podziałów i secesji zwiększyła się z 5 do 9 liczba partii i klubów parlamentarnych. Zmiany
w systemie partyjnym Słowacji dotknęły w największym stopniu partie koalicji
rządowej (HZDS i SNS).
Podziały w SNS doprowadziły do powstania Partii Narodowo-Demokratycznej – Nowa Alternatywa (słow. Národnodemokratická strana – Nová alternativa NDS-NA). W marcu 1994 roku lider Słowackiej Partii Narodowej Ludovit
Černák zarejestrował w parlamencie pięcioosobowy Klub Niezależnych Posłów
Partii Narodowo-Demokratycznej. Była to reakcja na ponowne przystąpienie
SNS jesienią 1993 r. do koalicji z HZDS.
Według podobnego scenariusza niemal równocześnie powstało Zrzeszenie
Robotników Słowacji (słow. Združenie robotnikov Slovenska – ZRS), gdy póżniejszy lider partii Jan Ľupták wcześniej opuścił z grupą działaczy postkomunistyczną SDĽ, która ewoluowała w kierunku partii socjaldemokratycznej. Prowadziło do rozluźnienia związków z ZRS i przesunięcia jej na pozycje radykalnej
lewicy, gdy Zrzeszenie koncentrowało się na ochronie ludzi pracy w procesie
transformacji gospodarczej.
W marcu 1992 r. doszło do secesji w KDH, w wyniku czego wyłonił się radykalno-separatystyczny Słowacki Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (słow.
Slovenská demokratická a kres’anska unie Demokratická strana – SDKU), który
następnie zmienił nazwę na Unię Chrześcijańsko-Społeczną Słowacji (słow.
Krest’anskosocialna únia Slovenská, KSU), stawiając sobie za główny cel uzyskanie przez Słowację suwerenności państwowej opuszczając Federację Czechosłowacką. Liderem ugrupowania został Jan Klepáč.
Mimo podziałów wewnątrz partii politycznych, powstania 4 nowych ugrupowań parlamentarnych, oraz przeważającego okresu sprawowania władzy
w warunkach mniejszości koalicyjnej, udało się demokratycznymi metodami
kierować procesami politycznymi do chwili przeprowadzenia nowych wyborów. Rządy mniejszościowe partii konserwatywnej prawicy, socjalno-demokratycznej lewicy oraz liberalnego centrum były możliwe dzięki zaakceptowaniu
przez wszystkie strony podstawowych pryncypiów demokratycznej kultury
politycznej, dzięki przestrzeganiu norm prawnych, kontynuowaniu procesów
ekonomicznej transformacji oraz skierowaniu się w polityce zagranicznej ku
strukturom euroatlantyckim.
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Pierwsze wybory parlamentarne w suwerennej Republice Słowackiej odbyły
się w dniach 30 września i 1 października 1994 roku. Pierwszą elekcję Rady
Narodowej Republiki Słowackiej (słow. Národná rada Slovenskej republiki –
NRSR) wygrała koalicja Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji – Słowacka
Partia Rolnicza (słow. Koalicia Hnutie za demokratické Slovensko – Roľnicka
strana slovenska, HZDS-RSS), zdobywając poparcie 35% wyborców. Funkcję
premiera powierzono V. Mečiarowi, który do współpracy zaprosił ZRS z poparciem 7,3% wyborców oraz SNS, który minimalnie przekroczył próg wyborczy (5,4%). Koalicja rządowa dysponowała minimalną przewagą (83 mandaty)
w 150. osobowym parlamencie. W opozycji znalazła się koalicja wyborcza
Wspólny Wybór (sł. Spoločná volba – SV) utworzona z czterech partii: Partia
Demokratycznej Lewicy (SDĽ), Słowackiej Parti Socjaldemokratycznej (SDSS),
Słowacka Partia Zielonych (SZS) oraz Ruch Robotników Rolnych Republiki Słowackiej (sł. Hnutie poľnohospodárov Slovenskej Republiky, HPSR) z poparciem
10,4% wyborców, a także Węgierska Koalicja (MK) w składzie: Koalicja Węgierska (MK), Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (MKDH), Węgierska Partia Obywatelska (MOS) oraz Wspólnota-Soužiti-Spolužitie-Egyutteles
(WSSE), które zdobyły 10,2% głosów, KDH, na które oddano 10,1% głosów oraz
Demokratyczna Unia Słowacji (DU) z kapitałem 8,6% wyborców12 (tabela 4.3.).
Powstała koalicja większościowa mająca charakter minimalnie zbieżnej
w kwestiach poglądów i działań na rzecz wyhamowania reform liberalnych
i prorynkowych przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji państwa w gospodarce i polityce społecznej. Opozycję rządową, ideowo bardziej zróżnicowaną
niż koalicja rządowa, łączyła wola kontynuowania reform rynkowych i budowy
społeczeństwa obywatelskiego poprzez ograniczanie omnipotencji państwa,
powstrzymanie procesu łamania konstytucji oraz zawieszenie wojny politycznej, wypowiedzianej przez obóz rządzący opozycyjnej koalicji. Istotnym czynnikiem konfliktu pomiędzy koalicją i opozycją był autorytarny styl uprawiania polityki, uwarunkowany osobowością V. Mečiara, który charyzmę zamienił
w postawę apodyktycznego doktrynera. Jego autorytarny styl uprawiania poliPoza parlamentem znalazły się następujące ugrupowania: 1) Demokratická
strana (DS), 2) Komunistická strana Slovenská (KSS), 3) Kresťanská sociálna únia
Slovenská(KSÚ), Nové Slovensko (NS), 4) Strana proti korupcii – za poriadok, prácu
a peniaze pre všetkých slušných občanov (SPK), 5) Hnutie za prosperujúce Česko
+ Slovensko (HZPČS), 6) Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike (ROI),
7) Sociálna demokracia (SD), 8) Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov (RSDSS),
9) Združenie pre republiku – Republikáni (ZPR-REP).
12
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tyki odegrał decydującą rolę w stosunkach z opozycją, jednocząc ją w działaniach wymierzonych w premiera i koalicję rządzącą.
Tabela 4.3. Wybory Rady Narodowej Republiki Słowackiej 30 września–1 października
1994 r.
Poparcie
społeczne
(%)

Mandaty
[n]

Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS) i Słowacka
Partia Rolników (SRR)

34,96

61

Wspólny Wybór (SP-VOĽBA) w tym:
a) Partia Lewicy Demokratycznej (SDĽ),
b) Partia Socjaldemokratyczna na Słowacji (SDSS),
c) Ruch Robotników Rolnych Republiki Słowackiej (HPRS),
d) Słowacka Partia Zielonych (SZS)

10,41

18

Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH) i Zgromadzenie Instytutu Obywatelskiego (SKOl)

10,08

17

Koalicja Węgierska (MK)
a) Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (MKDH)
b) Węgierska Partia Obywatelska (MOS)
c) Wspólnota-Soužiti-Spolužitie-Egyutteles (WSSE)

10,18

17

Demokratyczna Unia Słowacji (DU) i Partia Narodowo-Demokratyczna (NDS)

8,57

15

Stowarzyszenie Robotników Słowacji (ZRS)

7,34

13

Słowacka Partia Narodowa (SNS)

5,40

9

Ugrupowanie polityczne

Źródło: M. Barański: Podstawy ustrojowe systemu politycznego. Partie polityczne w słowackim parlamencie. W: Dynamika
systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański. Katowice 1995, s. 73.

Przełomowe znaczenie dla słowackiego systemu partyjnego miał proces
kształtowania się szerokiej opozycji wobec polityki premiera V. Mečiara, zmierzającego do kumulowania władzy wykonawczej w rękach premiera, również kosztem kompetencji prezydenta, którego kadencja kończyła się w marcu
1998 r.
Na przełomie 1996 i 1997 r. powstała opozycyjna tzw. „Błękitna koalicja”, stanowiąca platformę uzgadniania metod wspólnego działania i koordynowania
pozaparlamentarnych akcji politycznych mających na celu powrót do standardów reżimu demokratycznego, przywrócenie faktycznej kontroli władzy wykonawczej przez opozycyjne partie polityczne oraz uniemożliwienie wykorzystywania przez rząd służb specjalnych do walki politycznej. Duże nadzieje wiązano
ze zmianami procedury wyboru prezydenta: z pośredniej elekcji, dokonywanej
bezwzględną większością przez parlament, na wybory powszechne. Partie opo-
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zycyjne obawiały się, że w marcu 1998 r., kiedy upłynie 5-letnia kadencja prezydenta M. Kovača, siły parlamentarne nie zdołają się porozumieć co do wspólnego kandydata, którego miałoby poprzeć co najmniej 76 posłów. Wówczas
uprawnienia prezydenta przejąłby premier V. Mečiar. Aby zapobiec takiemu
scenariuszowi, opozycja parlamentarna zainicjowała akcję zbierania podpisów
pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie dokonania zmiany
w konstytucji, mającej na celu wybór prezydenta w wyborach powszechnych. Referendum w tej sprawie zaplanowano przeprowadzić w dniach
23–24 maja 1997 r., łącznie z referendum w sprawie przystąpienia Słowacji
do NATO.
W czerwcu 1997 r. przywódcy 5 partii opozycyjnych: Unii Demokratycznej (DU), Partii Demokratycznej (SD), Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego
(KDH), Partii Zielonych oraz Słowackiej Socjaldemokracji (SDSS) podpisali
umowę o utworzeniu bloku przedwyborczego, który ze względu na różnorodność opcji ideowych nazwano „tęczową koalicją”. Następnie nowemu ugrupowaniu przedwyborczemu nadano nazwę Słowacka Koalicja Demokratyczna
(słow. Slovenská demokratická koalicia, SDK), która po zmianie ordynacji
wyborczej miała przekształcić się w samodzielny podmiot polityczny. Podobny
krok uczynili przedstawiciele ugrupowań węgierskich, tworząc Partię Węgierskiej Koalicji (słow. Strana mad’arskej koalicie, SMK).
Stosunek do rządzącej koalicji i jej premiera różnił oponentów. W lutym
1998 r. została zarejestrowana Partia Porozumienia Obywatelskiego (słow.
Strana občianskeho porozumenia, SOP), której kongres założycielski odbył się
5 kwietnia 1998 r. w Bratysławie. Partia opowiadała się za demokratyzacją słowackiej sceny politycznej, dystansując się wobec „niedemokratycznej” polityki
HZDS i jej koalicjantów, deklarując politykę prozachodnią. Liderem partii został
socjaldemokratyczny kandydat na prezydenta Rudolf Schuster.
Cechą charakterystyczną 4-lecia słowackiego systemu partyjnego (1994–1998)
była konsolidacja merytoryczna i organizacyjna opozycji mecziarowskiej. Na
początku czerwca 1998 r. odbyło się pierwsze spotkanie liderów słowackich sił
opozycyjnych, które ustaliło zasady współpracy sił demokratycznych po jesiennych wyborach parlamentarnych. W pierwszym „okrągłym stole opozycji”,
który zainicjowała Słowacka Koalicja Demokratyczna, wzięli udział przywódcy
Bloku Węgierskiego, Słowackiej Lewicy Demokratycznej, Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego oraz przedstawiciele ruchu związkowego, trzeciego sektora
i związków studenckich.
Integracja opozycji wobec koalicji rządowej okazała się trwała w czasie kampanii wyborczej oraz w procesie tworzenia nowej koalicji rządowej po następnych wyborach.
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4.3. Rządy szerokiej koalicji demokratycznej: 1998–2006
Wybory zgodnie z decyzją parlamentu odbyły się w dniach 25–26 września
1998 r. Frekwencja wyborcza wyniosła 84,22%. W równolegle przeprowadzonym z inicjatywy HZDS referendum w sprawie zakazu prywatyzacji strategicznych przedsiębiorstw wzięło udział jedynie 44% uprawnionych, a więc mniej
niż przewidywała ustawa (50%). Wyniki wyborów zawiera tabela 4.4.
Tabela 4.4. Wybory Rady Narodowej Republiki Słowackiej 25–26 września 1998 r.
Poparcie
społeczne
[%]

Mandaty
[n]

Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS)

27,00

43

Słowacka Demokratyczna Koalicja (SDK)

26,33

42

Słowacka Lewica Demokratyczna (SDĽ)

14,6

23

Partia Węgierskiej Koalicji (SMP)

9,1

15

Słowacka Partia Narodowa (SNS)

9,0

14

Partia Porozumienia Obywatelskiego (SOP)

8,1

13

Ugrupowanie polityczne

Źródło: „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej” 1998, nr 22.

W wyborach, w których brało udział 16 partii politycznych13, minimalnie
zwyciężył Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS) premiera V. Mečiara,
który otrzymał 27% głosów, co dało mu 43 mandaty. Słowacka Demokratyczna
Koalicja (SDK) Mikuláža Dzurindy uzyskała 26,33% głosów i 42 mandaty. Na
sukces SDK złożyło się m.in. 17 mandatów Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej (KDH) oraz 15 mandatów Unii Demokratycznej (DU). Na trzecim miejscu
pod względem liczby uzyskanych głosów usytuowała się Słowacka Lewica
Demokratyczna (SDĽ), którą poparło 14,6% wyborców, co dało jej 23 mandaty.
Partia Węgierskiej Koalicji (SMP) uzyskała poparcie 9,1% wyborców i otrzymała
15 mandatów, Słowacka Partia Narodowa (SNS) za 9% poparcie społeczne otrzymała 14 mandatów, Partię Porozumienia Obywatelskiego (SOP) poparło 8,1%
wyborców, co uprawniało do uzyskania 13 mandatów.
Poza parlamentem znalazły się: komunistická strana Slovenska (KSS), Združenie
robotníkov Slovenska (ZRS), Naše Slovensko (NS), Slovenská ľudová strana (SĽS) Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu – Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért
és a Jólétért (MĽHZP), Nezávislá iniciatíva Slovenskej republiky (NEI), Slovenská
národná jednota (SNJ), Béčko – Revolučná robotnícka strana (B-RRS), Jednotná strana
pracujúcich Slovenska (JSPS), Národná alternatíva Slovenska (NAS), Hnutie tretej cesty
(HTC).
13
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Opozycja meciarowska wobec koalicji HZDS i SNS – składająca się z 4 ugrupowań: SDK, SDĽ, SMP, SOP – uzyskała bezwzględną większość konstytucyjną,
tj. 93 mandaty w 150-osobowej RNRS. Premierem rządu większościowej koalicji
został lider SDK Mikuláš Dzurinda.
Okres rządów czwartej kadencji 1998–2002 był trudny zarówno w zakresie
spraw wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Dynamicznie podjęta sprawa
prywatyzacji na półmetku kadencji została przyhamowana, nie osiągnięto
znacznego wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia zaczęła gwałtownie rosnąć, by następnie lekko opadać. Trudna sytuacja ekonomiczna stała się dominującym przedmiotem debaty społeczno-politycznej, zastępując schodzący na
dalszy plan spór mecziaryzm-antymecziaryzm. Społeczno-ekonomiczne problemy stały się osią podziałów socjopolitycznych, które doprowadziły do fragmentaryzacji systemu partyjnego w wyniku konfliktów i rozłamów prawie we
wszystkich ugrupowaniach politycznych (z wyjątkiem partii węgierskiej). Kryzys dotknął partie tworzące koalicję rządową oraz partie opozycyjne. Najpoważniejsze zmiany dotknęły Słowacką Koalicję Demokratyczną, lidera koalicji
rządzącej w konflikcie z partiami „macierzystymi”, które odrzucały możliwość
organicznego zjednoczenia z SDK. W tym celu premier M. Dzurinda ogłosił powstanie Słowackiej Unii Demokratyczno-Chrześcijańskiej (sł. Slovenská
demokraticka a krestanská unia, SDKU) jako następcy SDK. Premier szybko
uzyskał poparcie dla nowej partii, która zaczęła się dynamicznie rozwijać,
stanowiąc rywala wobec jedynego relewantnego i homogenicznego spośród
ugrupowań założycielskich SDK – Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego
(KDH) kierowanego przez Pavla Hrušovskiego. Pozostałe partie „macierzyste” SDK z różnych powodów znikały ze sceny politycznej, albo schodziły na
margines.
Z podobnymi problemami borykały się również partie koalicyjne. Rok po
wyborach rozstał się ze Słowacką Lewicą Demokratyczną (SDĽ) jeden z jej najpopularniejszych działaczy Robert Fico, który utworzył centrolewicowe ugrupowanie Kicrunek (słow. Směr). Jego partia dystansowała się wobec rygorów
liberalnych polityki SDĽ w rządzącej koalicji, deklarując się jako zwolenniczka trzeciej drogi; nawiązywała do koncepcji programowych K. Schrodera
i T. Blaire’a, postulując ograniczenie zasad gospodarki rynkowej na rzecz interwencjonizmu państwowego. Wraz z objęciem funkcji prezydenta przez R. Schustera Partia Obywatelskiego Porozumienia (SOP) zniknęła ze sceny, m.in. dlatego, że starego lidera nie potrafił nikt zastąpić.
Kilka miesięcy przed wrześniowymi wyborami 2002 r. powstały dwie
nowe partie polityczne. Pierwszą z nich był założony w kwietniu 2001 roku
przez magnata prasowego Pavla Rusko prawicowy Sojusz Nowego Obywatela
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(sł. Aliancia noveho Obćana, ANO). Lider ANO w poprzednich wyborach promował partie prawicowe w komercyjnych programach swojej telewizji. Obok
przewodniczącego partią kierował sekretarz generalny Jozef Banáš.
Dwa miesiące przed wyborami nastąpił rozłam w największej partii Słowacji, Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji V. Mečiara. W lipcu 2002 r.
jeden z liderów HZDS Ivan Gašparovič, na wieść o odrzuceniu jego kandydatury poselskiej na liście Ruchu, założył Ruch na Rzecz Demokracji (sł. Hnutie
za Demokracie – HZD) i pociągnął za sobą przeciwników autorytarnego stylu
rządzenia premiera oraz arbitralnie wprowadzonych przez niego zmian do programu partii.
Kolejne wybory parlamentarne w Słowacji odbyły się w dniach 20–21 września 2002 r. przy frekwencji wyborczej 70,06%. Łącznie 25 komitetów wyborczych wzięło udział w rywalizacji, z czego siedem14 przekroczyło ustawowy
próg 5-procentowy, wymagany przy wejściu do Rady Narodowej Republiki
Słowackiej (tzw. klauzula zamykająca). Wyniki wyborów przedstawia tabela 4.5.
Tabela 4.5. Wyniki wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej 20–21 września
2002 r.
Poparcie
społeczne
[%]

Mandaty
[n]

Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS)

19,50

36

Kierunek (Směr)

13,34

25

Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (SDKU)
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15,09

28

Sojusz Nowego Obywatela (ANO)

8,01

15

Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH)

8,25

15

11,16

20

6,32

11

Partia Węgierskiej Koalicji (SMK)
Słowacka Partia Komunistyczna (KSS)

Źródło: „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej” 2002, nr 21.

Poza parlamentem znalazły się następujące ugrupowania: 1) Pravá Slovenská
národná strana (P SNS), 2) Slovenská národná strana (SNS), 3) Hnutie za demokraciu
(HZD), 4) Sociálnodemokratická alternatíva (SDA), 5) Strana demokratickej ľavice (SDĽ),
6) Strana zelených na Slovensku (SZS), 7) Nezávislá občianska strana nezamestnaných
a poškodených (NOSNP), 8) Združenie robotníkov Slovenska (ZRS), 9) Žena a rodina
(ŽAR), 10) Občianska konzervatívna strana (OKS), 11) Robotnícka strana ROSA (ROSA),
12) Rómska občianska iniciatíva SR (ROISR), 13) Strana za demokratické práva občanov (SDPO), 14) Ľavicový blok (ĽB), 15) Politické hnutie Rómov na Slovensku – ROMA,
16) Slovenská národná jednota (SNJ), 17) Béčko – Revolučná robotnícka strana (B-RRS),
18) Ľudová strana (ĽS).
14

4.3. Rządy szerokiej koalicji demokratycznej: 1998–2006

Wybory wygrały ugrupowania centroprawicowe, które po raz pierwszy
miały okazję sformułowania programu prawicowej koalicji, kontynuującej proces reform i prozachodnią politykę, podkreślającą potrzebę wejścia Słowacji do
Unii Europejskiej oraz NATO. Prawica wyszła z walki wyborczej zwycięska,
natomiast na lewicy nastąpiło przegrupowanie sił. Przede wszystkim znokautowane zostały Słowacka Lewica Demokratyczna (SDĽ), która znalazła się poza
parlamentem, oraz Słowacka Demokratyczna Alternatywa (SDA). Było to spowodowane odrzuceniem przez wyborców lewicy bezkrytycznej akceptacji przez
SDĽ skrajnie liberalnego programu rządu V. Mečiara. Znacząca część elektoratu
partii demokratycznej lewicy zagłosowała na Směr oraz komunistów z KSS,
którzy po dekadzie absencji wrócili do parlamentu. Populistyczno-lewicowy
Směr, krytykujący posunięcia liberalnego rządu w minionej kadencji, nawiązujący do retoryki trzeciej drogi i zwiększenia interwencjonizmu państwa w trakcie kampanii wyborczej 2002 roku, osiągnął bardzo dobry wynik wyborczy,
wyrastając na trzecią siłę polityczną słowackiego systemu partyjnego. Do klubu
partii parlamentarnych awansował centrowo-liberalny Alians Nowego Obywatela (ANO).
Struktura systemu partyjnego w latach 2002–2006 była typowo dwublokowa.
Blok koalicji rządowej składający się z 78 posłów tworzyły cztery partie prawicowe: SDKU (28 mandatów), SMK (20), KDH (15) i ANO (15). Do 73. mandatowego bloku opozycji wchodziły trzy partie: HZDS (36), Směr (25) oraz
KSS (11). Stosunek mandatów koalicji i opozycji osiągnął najmniejszą w historii
nierównowagę wynoszącą 52% (koalicja rządząca) do 48% (opozycja); w kadencji 1998–2002 było to 62% (koalicja) do 38% (opozycja).
Dwublokowy zrównoważony system partyjny koalicyjnej prawicy i opozycyjnej lewicy, wynikający z podziałów społeczno-ekonomicznych, charakteryzował się początkowo wysoką dynamiką konsolidacji oraz relewantności z punktu
widzenia procesu kreowania władzy wykonawczej. Po pewnym czasie ujawniły
się podziały ideowo-moralne w koalicji rządowej, które wskazywały na niski
poziom spójności i prowadziły do secesji posłów. Najbardziej spektakularnymi
przykładami podziałów i dezintegracji partii koalicji były problemy wokół aborcji
i ustawy o klauzuli sumienia, które przyczyniły się do przejścia KDH do opozycji.
Skandal etyczny wokół długów finansowych lidera ANO, doprowadził do rozpadu partii. Proces secesji zapoczątkował lider koalicji SDKU. Konflikt na tle działalności służb specjalnych doprowadził do odejścia sześciu posłów, co spowodowało utratę większości parlamentarnej i przejście do rządów mniejszości. Rozłam
nastąpił także w HZDS, którą na znak protestu przeciwko autorytarnym metodom kierowania partią przez V. Mečiara, opuściła grupa secesjonistów na czele
z Vojtechem Tkačem, powołując do życia Unię Ludową (słow. Ľudová únia, ĽÚ).
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Rozłamy w systemie partyjnym ugrupowań koalicji i opozycji nie doprowadziły do upadku mniejszościowego rządu. Za czynnik minimalizujący
negatywne skutki procesów secesyjnych można uznać kampanie wyborcze
prezydenckie oraz do Parlamentu Europejskiego, które mobilizowały i integrowały partie osiągające najlepsze wyniki (w wyborach europarlamentarnych (po 3 mandaty zdobyły: KDH, SDKU, HZDS oraz Směr, 2 mandaty
SMK). Pomimo wielu symptomów kryzysu rząd mniejszościowy (przy
wsparciu większości secesjonistów) wprowadzał reformy i przedłużał swój
byt, zakończony dopiero wyjściem z koalicji KDH. Minimalnie skróciło to
kadencję i doprowadziło do przedterminowych wyborów Rady Narodowej
Republiki Słowackiej, które zapoczątkowały wieloletnią przewagę socjaldemokratyczno-populistycznego Směru w słowackim systemie partyjnym. Sukces wyborów 2002 roku w sytuacji przegranej SDĽ oraz podjęciu udanej
próby zjednoczenia lewicy, dobrze rokował przyszłość partii. Jesienią 2004
roku po rokowaniach, Partia Lewicy Demokratycznej (SDĽ), Socjaldemokratyczna Alternatywa (SDA) oraz Socjaldemokratyczna Partia Słowacji (SDSS)
zostały włączone do Směru. W styczniu 2005 roku po debatach programowych partia zmieniła nazwę na Kierunek – Socjaldemokracja (sł. Směr sociálna
demokracia Směr-SD), z którą wystartował w wyborach parlamentarnych
2006 roku.

4.4. Kształtowanie się systemu wielopartyjnego
z partią dominującą (2006–2016)
W wyborach 2006 roku 21 ugrupowań politycznych zarejestrowało swoich
kandydatów. Spośród nich sześć partii otrzymały mandaty15 do Rady Narodowej Republiki Słowacji (tabela 4.6.).

W grupie partii pozaparlamentarnych znalazły się: 1) Komunistická strana Slovenska (KSS), 2) Slobodné fórum (SF), 3) Aliancia nového občana (ANO), 4) Hnutie
za demokraciu (HZD), 5) NÁDEJ (pl.nadzieja), 6) Ľavicový blok (LB), 7) Združenie
robotníkov Slovenska (ZRS), 8) Občianska konzervatívna strana (OKS), 9) Slovenská
národná koalícia – Slovenská vzájomnosť (SNK-SV), 10) Slovenská ľudová strana (SLS),
11) Agrárna strana vidieka (ASV), 12) Prosperita Slovenska (PS), 13) Strana demokratickej ľavice (SDĽ), 14) Misia 21 – Nová kresťanská demokracia, 15) Strana občianskej
solidarity (SOS).
15

4.4. Kształtowanie się systemu wielopartyjnego z partią dominującą (2006–2016)
Tabela 4.6. Wyniki wyborów Rady Narodowej Republiki Słowackiej 17 czerwca 2006 r.
Poparcie
społeczne
[%]

Mandaty
[n]

8,79

15

Kierunek-Socjalna Demokracja (Směr-SD)

29,14

50

Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna-Partia
Demokratyczna (SDKU-DS)

18,35

31

Partia Węgierskiej Koalicji (SMK)

11,68

20

Ugrupowania polityczne

Partia Ludowa – Ruch na Rzecz
Demokratycznej Słowacji (ĽS-HZDS)

Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH)
Słowacka Partia Narodowa (SNS)

8,31

14

11,73

20

Źródło: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEby_do_N%C3%A1rodnej_rady_Slovenskej_republiky_v_roku_
2006 [data dostępu: 5.10.2018 r.]

Większość wyborców, zmęczona konsekwencjami reform rządu centrowoprawicowego, opowiedziała się za zmianą przywództwa politycznego, oddając
swój głos na lewicowo-populistyczny Kierunek-Socjalna Demokracja (Směr – SD),
który przy poparciu 29,14% wyborców zdobył 50 miejsc w parlamencie. Drugie
miejsce zajęła Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratryczna – Partia Demokratyczna (słow. Slovenska demokratická a křest’anska únia – Demokraticka strana –
SDKU-DS) zdobywając 31 miejsc poselskich. Po 20 mandatów zdobyły Słowacka
Partia Narodowa (przy poparciu 11,73% wyborców) oraz Partia Węgierskiej Koalicji
(11,68%). 15 mandatów poselskich zdobyła Partia Ludowa – Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (słow. Ľudová strana – nutie za demokratické Slovensko –
ĽS-HZDS). O jeden mandat mniej (14) zdobył Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny.
Směr – SD zapowiadający przed wyborami i w trakcie kampanii wyborczej
przesunięcie punktu ciężkości polityki wewnętrznej ku sprawom socjalnym,
zdecydował się na współpracę z SNS i ĽS-HZDS z pominięciem w składzie
rządu liderów partii koalicyjnych, co miało na celu poprawienie wizerunku
rządu za granicą (zwłaszcza wobec Węgier) oraz zneutralizowanie nacjonalistycznych haseł SNS. Bezwzględna większość rządzącej koalicji w słowackim
parlamencie przyczyniła się do przekroczenia racjonalnego poziomu samooceny
rządzących a coraz częstsze konflikty i spory w opozycji doprowadziły do
konfrontacyjnego stylu rządzenia państwem; obfitowało to często zgłaszanymi
wnioskami o wotum nieufności wobec członków rządu, z premierem włącznie.
Spory wewnątrz opozycji obniżały jej prestiż i ograniczyły funkcje kontrolne,
które przesunęły się w kierunku czwartej władzy. Ta, demaskując przykłady
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korupcji i licznych nieprawidłowości, naraziła się rządowi, który – przy sprzeciwie opozycji, mediów oraz środowisk twórczych – przeforsowała kontrowersyjną ustawę prasową16, zobowiązującą media do udostępnienia łamów prasy
i czasu antenowego do repliki każdemu, kto uznałby, iż opublikowana treść
narusza jego dobre imię lub prywatność.
Ostrość walki politycznej nie wpłynęła na zmianę pozycji partii politycznych; potwierdziły to wybory prezydenckie17. W elekcji zwyciężył sprzyjający
rządzącej koalicji urzędujący prezydent Ivan Gašparovič, który w drugiej turze
pokonał wspólnego kandydata opozycji: wiceprzewodniczącą SDKU-DS – Ivetę
Radičovą. Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego potwierdziły układ sił
pomiędzy partiami rządzącymi i opozycją, podkreślając wzrost poparcia dla
Směru (zdobycie 5 mandatów europosłów). Po jednym przedstawicielu wprowadziły partie koalicyjne ĽS-HZDS i SNS, zaś partie opozycyjne – SDKU-DS,
SMK i KDH – zdobyły po dwa mandaty18. Również listopadowe wybory regionalne żupanów krajów oraz radnych potwierdziły przewagę Směru19.
W drugiej połowie kadencji władz parlamentarnych i rządowych pojawiły
się na scenie politycznej dwa nowe ugrupowania, które wzmocniły siły opozycji.
Prawicowa Wolność i Solidarność (słow. Sloboda a Solidarita – SaS) zarejestrowana 27.02.2009 r. powstała w reakcji na wewnętrzną sytuację polityczną, charakteryzującą się brakiem inicjatyw ze strony słabnącej organizacyjnie opozycji.
Kilka miesięcy po powstaniu, SaS złożyła petycje o przeprowadzenie referendum w sprawie opłat koncesyjnych, ograniczenia immunitetu parlamentarnego,
zmniejszenia składu RNRS, nowelizacji ordynacji wyborczej (umożliwiającej głosowanie za pośrednictwem internetu) oraz zmian w prawie prasowym. Drugą
polityczną nowością na scenie partyjnej stał się powołany do życia 30.06.2009 r.
konserwatywno-liberalny Most-Hid (słow. Most, węg. Hid). Partia powstała po
wyjściu z Partii Węgierskiej Wspólnoty (słow. Strana madarskej komunity –
Magyar Kozosseg Partia – SMK-MKP) kilku liderów z Béla Búgarem na czele,
deklarujących wolę pojednania i współpracy słowacko-węgierskiej w Słowacji
jako kraju wielonarodowym, wielojęzycznym, multikulturowym, eliminującym
nacjonalistyczne postawy. Deklaracje Most-Hid pojawiły się w czasie zaostrzenia
się stosunków słowacko-węgierskich przede wszystkim w odniesieniu do statusu węgierskiej mniejszości na Słowacji. Populistyczny rząd zarzucał mniejszoP. Ukielski: Słowacja. „Europa Środkowo-Wschodnia”, 2008, nr. 18, s. 347.
M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, R. Rajczyk: Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Katowice 2016, s. 115.
18
Ibidem, s. 122.
19
A. Czyż, S. Kubas: Czechy i Słowacja. Politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości. Katowice 2012, s. 137.
16
17
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ści węgierskiej dążenia do autonomii terytorialnej i mieszania się Budapesztu
w wewnętrzne sprawy Słowacji, z kolei organizacje i środowiska węgierskie oraz
politycy oskarżali władze słowackie o ograniczanie praw mniejszości węgierskiej.
Przykładem niemal wrogich relacji między Słowakami i Węgrami było przyjęcie
przez Bratysławę ustawy o ochronie języka słowackiego, która obligowała do
używania słowackiego w instytucjach publicznych pod groźbą kar administracyjnych. Riposta ze strony Budapesztu polegała na wprowadzeniu ustawy o przyznaniu obywatelstwa węgierskiego Węgrom mieszkającym poza granicami kraju.
Potyczki słowacko-węgierskie były wykorzystywane przez władze obu państw
w polityce krajowej, w Słowacji odwracając uwagę obywateli od pogarszającej się
sytuacji gospodarczej oraz wyrażając chęć przejęcia nacjonalistycznego elektoratu,
na Węgrzech zwiększenie poparcia społecznego dla programu reintegracji narodu
prowadzonego przez rządzący Fidesz. Z perspektywy czasu widać, że stosunki
słowacko-węgierskie zostały w przypadku rządów obu państw owocnie zdyskontowane w wyborach w 2010 r. na Słowacji oraz w roku 2014 na Węgrzech.
Piąta elekcja słowackiego parlamentu odbyła się 12 czerwca 2010 roku.
W wyborach przy frekwencji 58,83% wzięło udział 18 partii politycznych20,
z których sześć przekroczyło 5. procentowy próg wyborczy i podzieliło 150
mandatów poselskich (tabela 4.7.).
Tabela 4.7. Wybory Rady Narodowej Republiki Słowackiej 12 czerwca 2010 r.
Poparcie
społeczne
[%]

Mandaty
[n]

Kierunek-Socjalna Demokracja (Směr-SD)

34,80

62

Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna –
Partia Demokratyczna (SDKU-DS)

15,42

28

Wolnośc i Solidarność (SaS)

Ugrupowanie polityczne

12,15

22

Ruch Chrześcijańsko-demokratyczny (KDH)

8,53

15

Most (MOST-HiD)

8,13

14

Słowacka Partia Narodowa (SNS)

5,08

9

Źródło: https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentní_volby_na_Slovensku_20 [data dostępu: 12.02.2018 r.].

Partie, zarejestrowane, które nie przekroczyły progu wyborczego: 1) Europska
demokratickastrana (EDS), 2) Unia-Strana pre Slovensko (USS), 3) Strana rómskej koalicie (SMK), 4) Paliho Kapurkova,wesela politicka strana, 5) Strana demokratickej ľavice
(SDĽ), 6) Strana mad’arskej koalicie (SMK), 7) Ľudova strana-Hnutie za demokraticke Slovensko (LS-HZDS), 8) Komunisticka strana Slovenska (KSS), 9) Nova demokracia (ND),
10) Zdruźenie robotnikom Slovenska (ZRS), 11) Ľudova strana Naśe Slovensko (LS-NS),
12) AZEN-Aliancia za Europu narodom.
20
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Zwycięzcą wyborów został socjaldemokratyczny Směr z 62 mandatami,
który poprawił wynik sprzed czterech lat i wyprzedził centroprawicową koalicję SDKU-DS z 28 miejscami w parlamencie, chadecką KDH (15 manatów)
oraz nacjonalistyczno-socjalny SNS (9). Do RNRS dostały się dwie nowe partie polityczne, które powstały w 2009 r.: liberalna Sloboda a Solidarita (SaS)
z 22 mandatami oraz reprezentujące interesy mniejszości węgierskiej – MostHid z 14 posłami. Poza parlamentem po dwóch dekadach obecności w życiu
kraju znalazło się ugrupowanie Partia Ludowa – Ruch na Rzecz Demokratycznej
Słowacji (ĽS-HZDS) oraz prowęgierskie SMK-MKP.
Próby stworzenia rządu przez desygnowanego na premiera R. Fico skończyły
się fiaskiem. Sukcesem zakończyła negocjacje wiceprzewodnicząca SDKU-DS
Iveta Radićova, która stanęła na czele czteropartyjnego centrowo-prawicowego
rządu koalicyjnego: SDKU-DS, SaS, KDH i Most-Hid.
Rząd Radičovej nie dotrwał do końca kadencji parlamentu. Przyczyn należy
upatrywać w kumulowaniu się negatywnych zjawisk ekonomicznych oraz politycznych. Początek kadencji zbiegł się z kryzysem strefy euro, do której Słowacja wstąpiła w 2009 r. Gospodarka bezpośrednio reagowała na skutki kryzysu w postaci wzrostu cen towarów, zwłaszcza po podniesieniu stawki VAT
na 20% oraz spadku inwestycji. W październiku 2011 rząd przegrał głosowanie
nad wotum zaufania, połączone z głosowaniem nad akceptacją programu Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej. Drugi czynnik, który przyczynił się
do skrócenia kadencji parlamentu, wiązał się z patologią władzy, zwłaszcza
z korupcją, która dyskredytowała całą klasę polityczną, szczególnie partie prawicowe. Kampania przedterminowych wyborów w mniejszym stopniu koncentrowała się na sprawach merytorycznych, w większym na manipulacji czarnym
PiaRem, dyskredytującym przeciwnika. Przebieg i klimat polityczny kampanii
wyborczej był bardziej łaskawy dla Směru, który powiększał przewagę przede
wszystkim nad największym przeciwnikiem (SKDU-DS) i M. Dzurindą
W konsekwencji przedterminowych wyborów parlamentarnych większość
mandatów uzyskał Směr-SD[19] (tabela 4.8.). 4 kwietnia 2012 r. na czele, tym
razem większościowego, rządu stanął ponownie Robert Fico.
W wyborach 10 marca 2012 r. przy frekwencji wyborczej 59,11% (tylko minimalnie wyższej od najsłabszej w historii demokratycznych wyborów) w szranki
wyborcze stanęli kandydaci z 26 partii politycznych, w tym z 12 partii, które
występowały we wcześniejszych elekcjach. Sześć partii przekroczyło próg
wyborczy i weszło do RNRS21.
Partie zarejestrowane do wyborów poza beneficjentami elekcji: 1) Slovenska
narodna Strana (SNS), 2) Strana mad’arskej koalicie-Magyar Koalició Partja (SMK-MKP),
21
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Tabela 4.8. Wybory Rady Narodowej Republiki Słowackiej 10 marca 2012 r.
Poparcie
społeczne
[%]

Mandaty
[n]

Kierunek – Socjalna Demokracja (Směr – SD)

44,41

83

Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH)

8,82

16

Zwyczajni Ludzie (OĽ)

8,52

16

Ugrupowania polityczne

Most (Most-HiD)

6,89

13

Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (SDKU-DS)

6,09

11

Wolnośc i Solidarność (SaS)

5,88

11

Źródło: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEby_do_N%C3%A1rodnej_rady_Slovenskej_republiky_v_roku_
2012 [data dostępu: 12.02.2018 r.].

Poza Směr-SD, który uzyskał poparcie 44,41% wyborców, zdobywając największą liczbę mandatów (83) przy drugim co do wielkości poparciu społecznym w historii siedmiu parlamentarnych elekcji, pozycję poprawił KDH
z poparciem 8,82% wyborców (16 mandatów). Duży sukces odniosła założona
w 2011 r. partia Zwyczajni Ludzie (sł. Obyćajni ľudia a nezavisle osobnosti –
OĽaNO), uzyskując trzeci wynik z poparciem 8,55% wyborców, zastępując
przegraną nacjonalistyczną Słowacką Partią Narodową, która wypadła poza
klub partii parlamentarnych. Spore straty w stosunku do elekcji z 2010 r. poniosła SaS tracąc połowę wyborców i zdobywając 11 mandatów. Największe straty
odnotowała SDKU-DS, zdobywając zaledwie 11 mandatów.
Kadencja parlamentu 2012–2016 charakteryzowała się dużą dynamiką zmian
personalnych, które doprowadziły w efekcie do likwidacji dwóch klubów poselskich: SaS (który rozwiązano 8 października 2013 r.) oraz SDKU-DS (rozpadający się od grudnia 2013 r. do 19 listopada 2014 r.). Łącznie 25 posłów opuściło
szeregi obu partii, tworząc grupę posłów niezrzeszonych.
Rząd większościowy Směr-SD działał do końca kadencji pomimo serii protestów dotyczących afer korupcyjnych i niegospodarności rządzącej partii Směr-SD
ale również mimo skandali z udziałem licznego grona prawicowych poli3) 99%-obćiansky hlas (OH), 4) Ludova strana Naśe Slovensko (KS-NS), 5) Zmena zdola
(ZZ), 6) Demokraticka unia Slovenska (DUS), 7) STRANA SLOBODNE SLOVO-NORY
MOJSEJOVEJ (SSS), 8) Ľudova strana-Hnutie za demokraticke Slovensko (LS-HZDS),
9) Komunisticka strana Slovenska (KSS), 10) Narod a spravodlivost’-naśa strana (NS-NS),
11) Strana zelenych (SZ), 12) PRAVO a SPRAVODLIVOST (PIS), 13) Robime to pre deti-SF,
14) Zeleni (Z), 15) NAŚ KRAJ (NK), 16) Strana demokratickej ľavice SDĽ), 17) Obyćajni
ľudia (OL), 18) Strana żivnostnikov Slovenska (SŻS), 19) Strana obćanov Slovenska (SOS),
20) Strana Rómskej unie na Slovensku, 21) STRANA+HLAS.
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tyków poprzedniego rządu (inspirowanych przez polityków opozycyjnych).
W kampanii wyborczej roku 2016 poza wyżej wymienionym problemami koncentrowano się wokół zagrożeń islamskim terroryzmem, krytykowano unijny
mechanizm odgórnych kwot rozdzielania migrantów, nieudolność państwa, zajmowano się sytuacją pracowników sfery budżetowej22.
Cechą charakterystyczną systemu partyjnego siódmej kadencji był wzrost
ilościowy oraz jakościowy. Powstające nowe ugrupowania polityczne nie tylko
skutecznie walczyły w wyborach, ale posiadały potencjał relewantności.
W wyborach przy frekwencji 59,82% wzięły udział 23 partie23, które zarejestrowały 2914 kandydatów. Do RNRS weszło (tabela 4.9.) osiem ugrupowań
politycznych, na czele z Směr-SD, które pomimo utraty 1/3 poparcia wyborców
(spadek z 83 do 49 mandatów) wygrało czwarte z rzędu wybory parlamentarne.
Część dotychczasowych wyborców socjaldemokracji kontestowała politykę
rządu, manifestowała zmęczenie rządami Směru, przenosząc swoje poparcie
wyborcze na powracającą do parlamentu Słowacką Partię Narodową. Socjaldemokraci, wygrywając wybory, stracili dotychczasową przewagę nad partiami
prawicowymi, które poprawiły swoje wyniki i pozycję w porównaniu z elekcją
2012 roku. Drugi wynik z poparciem ponad 12% wyborców i 21 mandatami uzyskała liberalna i proreformatorska Wolność i Solidarność (SaS), która podwoiła
aktywa w stosunku do poprzedniej elekcji. Był to najlepszy wynik ugrupowania centroprawicowego krytycznego wobec socjalnej polityki rządu, integracji
europejskiej oraz unijnej polityki antykryzysowej.
Swoją pozycję wzmocnił sojusz ugrupowań pod nazwą Zwyczajni Ludzie
i Niezależne Osobistości – OĽaNO uzyskując poparcie o połowę większe w stosunku do 2012 roku. Ponad 40% wzrost poparcia wyborców po czterech latach
wakacji parlamentarnych odnotowała etatystyczna Słowacka Partia Narodowa,
zdobywając 15 mandatów.
J. Groszkowski: Polityczne trzęsienie ziemi na Słowacji. W: https://www.osw.waw.pl/
pl/publikacje/analizy /2016-03-09/polityczne-trzesienie-ziemi-na-slowacji [data dostępu:
31.01.2018 r.].
23
Poza parlamentem znalazly się następujące ugrupowania: 1) Strana TIP, 2) Strana
moderného slovenska (SMS), 3) Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník, 4) ŠANCA, 5) Strana
zelených Slovenska (SZS), 6) Koalícia spoločne za Slovensko (KSS), 7) Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDH), 8) VZDOR
– strana práce, 9) Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia, 10) Komunistická strana
Slovenska (KSS), 11) Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
(SDKU-DS), 12) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), 13) Slovenská občianska koalícia (SOK), 14) Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Praja (SMK),15) Priama
demokracia.
22
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Tabela 4.9. Wybory Rady Narodowej Republiki Słowackiej 5 marca 2016 r.
Poparcie
społeczne
(%)

Mandaty
[n]

28,28

49

Wolnośc i Solidarność (SaS)

12,10

21

Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobowości (OĽaNO)

11,02

19

Słowacka Partia Narodowa (SNS)

8,64

15

Partia Ludowa Nasza Słowacja Mariana Kotleby (ĽSNS)

8,04

14

Jesteśmy Rodziną – Boris Kollar (SME RODINA-Boris Kollar)

6,62

11

Most-Hid

6,50

11

Sieć (#SIET)

5,60

10

Ugrupowania polityczne

Kierunek – Socjalna Demokracja (Směr – SD

Źródło: http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data02.html [data dostępu: 12.02.2018r.].

Wybory parlamentarne 5 marca wprowadziły do parlamentu dwa nowe
ugrupowania, w tym populistyczną, skrajnie prawicową Partię Ludową – Nasza
Słowacja (ĽS-NS) Mariana Kotleby, prezentującą coraz bardziej popularne
postawy szowinistyczne i ksenofobiczne oraz hasła antykorupcyjne, antyoligarchiczne i antymigracyjne, szczególnie popularne w środowiskach młodzieży,
bezrobotnych i społecznościach romskich. Drugim parlamentarnym nowicjuszem okazał się antyestablishmentowy prawicowy ruch polityczny Jesteśmy
Rodziną Borisa Kollara (słow. Sme Rodina-BorisKollar, Sme Rodina)24 zarejestrowany 6.07. 2011 roku na bazie działającej od roku Partii obywateli Słowacji
(słow. Strana obćanov Slovenska, SOS). Partie mniejszości węgierskiej powtórzyły wyniki z poprzednich wyborów. Radykalna Partia Wspólnoty Węgierskiej
SMK-MKP po raz kolejny nie przekroczyła progu wyborczego i znalazła się
poza parlamentem. Rolę reprezentanta interesów środowisk węgierskich przejął
otwarty na dialog węgiersko-słowacki Most-Hid. Słabszy wynik z 5,60% poparciem wyborców uzyskała umiarkowanie konserwatywna partia Sieć (#SIET)
Radoslava Prochazki, której zdecydowanie optymistyczne prognozy z kampanii przedwyborczej nie sprawdziły się przy urnach.
Po ponad dwutygodniowych negocjacjach 23 marca został powołany koalicyjny rząd – utworzony przez Směr-SD, SNS, Most-Hid oraz Sieć – poprzedzony podpisaniem umowy potwierdzającej dominującą pozycję partii premiera
R. Fico oraz podział stanowisk w rządzie, w wyniku którego 6 z 15 rządowych
stanowisk objęli trzej reprezentanci SNS, dwaj Most-Hid oraz jeden z Sieci. Zdaniem obserwatorów sceny politycznej pomimo różnorodności celów i progra24

https://wikipedia.org/wiki/Jesteśmy _Rodziną [ data dostępu: 24.11.2018 r.]
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mów partie koalicyjne miały spore szanse na utrzymanie współpracy do końca
kadencji. Prognozy utrzymywano chociaż wybory samorządowe przeprowadzone w listopadzie 2017 r. do organów krajów samorządowych skorygowały
mapę poparcia dla partii politycznych. Z 6 do 2 krajów spadła liczba żupanów
wybranych większością Směr-SD. Ponadto lider koalicji stracił 60 mandatów
poselskich (radnych) na rzecz komitetów niezależnych. Koalicyjne SNS zdobyło
15 mandatów. Dobre wyniki uzyskały ugrupowania pozaparlamentarne (chadecka KDH z 46 mandatami). Koalicje węgierskie SMK zdobyły 33 mandaty
samorządowe, uzyskując większe poparcie od krajowego rywala, współrządzącego Most-Hid, który zdobył 10 miejsc poselskich. Dobre wyniki uzyskały partie
opozycyjne: OĽaNO (23) oraz SaS (15). Wyniki wyborów regionalnych zachowały przewagę partii koalicyjnych nad partiami opozycyjnymi (mimo spadku
poparcia dla Socjaldemokracji w stosunku do elekcji z 2012 roku).
Koalicja gabinetowa w pierwotnym składzie przetrwała zaledwie 5 miesięcy z powodu rozpadu partii SIET w wyniku wewnętrznego konfliktu pomiędzy posłami parlamentarnymi a eurodeputowanymi. 1 września 2016 roku
trzy pozostałe gabinetowe ugrupowania podpisały nową umowę koalicyjną.
Krytycznym momentem koalicyjnego gabinetu stała się śmierć Jána Kuciaka
dziennikarza śledczego portalu Aktuality.sk, zamordowanego wraz ze swoją
narzeczoną z powodu pracy nad artykułem dotyczącym powiązań otoczenia
premiera Słowacji R. Fico z włoskimi grupami przestępczymi. Śmierć Kuciaka
wywołała masową falę protestów, największych od czasów aksamitnej rewolucji. Protestujący domagali się utworzenia nowego rządu, bez nazwisk uwikłanych w afery korupcyjne. Pojawiły się także hasła przeprowadzenia nowych
wyborów. Dwa scenariusze wyjścia z kryzysu, zbieżne z głosami protestujących,
proponował prezydent Andřej Kiška: głębokiej rekonstrukcji rządu lub przedterminowych wyborów. W pierwszych reakcjach członków gabinetu do dymisji
podał się minister kultury Marek Maďarič, a kilka dni później 15 marca sam
premier Robert Fico. Prezydent przyjął rezygnację premiera i powierzył misję
utworzenia rządu wiceprzewodniczącemu partii Směr-SD Peterowi Pellegrini.
Nowy premier przedstawił prezydentowi skład nowego rządu, który został
przez A. Kiška odrzucony. W uzasadnieniu prezydent stwierdził, że warunkiem
przywrócenia zaufania obywateli do państwa jest zaproponowanie składu rządu
wolnego od osób o kontrowersyjnych powiązaniach osobistych. Po usunięciu
z proponowanego składu ministra spraw wewnętrznych prezydent zaaprobował nowy gabinet, który zaprzysiężono 22 marca 2018 roku25. SME-SD, Most-Hid
Https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Petera_Pellegriniego
4.10.2018 r.].
25

[data

dostępu:
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i narodowcy (SNS) zdecydowali się na dalszą współpracę przy poparciu 81 ze
150 posłów RNRS26.

4.4.1. Charakterystyka współczesnych partii politycznych
Tradycje parlamentaryzmu na Słowacji sięgają XIX wieku i powołania w Wiedniu 16 września 1847 r. pierwszej Rady Narodowej. Proces rozwoju i dojrzewania słowackiej państwowości to okres funkcjonowania Czechosłowacji oraz rola
i wpływ prezydenta „ojca niepodległej” Czechosłowacji Tomasza G. Masaryka.
Wypracowany przez Masaryka model funkcjonalny demokracji łączył w sobie
zasady wolności, równości i indywidualizmu z koncepcją czeskiego humanizmu,
opartego na doświadczeniu husytów oraz reformatorskim ujęciu religii. Historia
Słowaków majoryzowanych przez Węgry i Czechy wywarła wpływ na podziały
socjopolityczne i kształtowanie się systemu partyjnego na Słowacji po 1989 roku.
Bastionem odrębności narodowej Słowaków były religia i kościół katolicki27.
System partyjny demokratycznej Słowacji kształtował się w zderzeniu autorytarnego ancien régime’u z rodzącym się rywalizacyjnym środowiskiem politycznym, promującym standardy wolności i demokracji, legitymizowane zmianami
ustrojowymi oraz przede wszystkim pierwszymi demokratycznymi wyborami
z czerwca 1990 r. 16 komitetów wyborczych partii politycznych reaktywowanych i nowopowstałych utworzyło pierwszy hybrydowy klub partii parlamentarnych, składający się ze Społeczeństwa Przeciw Przemocy i w jego ramach
Węgierskiej Niezależnej Inicjatywy, Ruchu Chrześcijańsko Demokratycznego,
Słowackiej Partii Narodowej, Partii Demokratycznej, słowackiej odnogi komunistycznej KSĆ-S, koalicji ugrupowań węgierskich: Wspólnoty, Węgierskiego
Chrześcijańsko-Demokratycznego Ruchu (E/MKDH), słowackiej filii czechosłowackiej Partii Zielonych (SZ).
Równoważeniu słowackiego systemu partyjnego sprzyjał wysoki poziom
kapitału społecznego i partycypacji obywatelskiej, mierzonej frekwencją wyborczą, oraz kultura polityczna postsocjalistycznego (patrymonialnego i biurokratyczno-autorytarnego) reżimu oraz huntingtonowskiej, liberalno-demokratycznej modernizacji trzeciej fali demokratyzacji.
Młody system partyjny charakteryzował się dużą dynamiką. Od zarejestrowania Słowackiej Partii Narodowej (SNS) w dniu 11 marca 1990 roku do
Https://www.tvp.info/36546264/nowy-slowacki-rzad-z-wotum-zaufania [data dostępu: 4.10.2018 r.].
27
A. Czyż, S. Kubas: Czechy i Słowacja. Politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości. Katowice 2012, s. 26, 29, 199.
26
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końca 2018 roku pojawiło się 175 partii i ugrupowań politycznych, z czego 64
jest aktywnych na polu krajowym, międzynarodowym oraz samorządowym,
85 jest w trakcie zmiany swego statusu bądź likwidacji, a 26 zniknęło28 ze sceny
politycznej. Ponad 30 partii i ugrupowań (partyjnych koalicji wyborczych) wpisało się do grona partii parlamentarnych.
Typologia rodzin partyjnych na Słowacji mieści się w podziale na partie
standardowe, mające charakter programowy, partie niestandardowe – w których dominują klientelizm, charyzma, nacjonalizm, autorytaryzm, populizm,
ekstremizm – oraz partie alternatywne29.
Tabela. 4.10. Partie i ugrupowania parlamentarne Słowacji
Liczba
Liczba
komitetów Frekwencja
Daty
komitetów
parlamen- wyborcza
wyborów wyborczych
tarnych
[%]
[n]
[n]

Partie gabinetowe

Partie opozycyjne

1990
1992

16
23

7
5

95,4
84,2

VPN/MNI, KDH, DS MKDH, SNS, KSS
a) HZDS, SNS
a) SDĽ, KDH, MKDH
b) HZDS
b) SDĽ, KDH, SNS,
SMK

1994

17

7

75,7

HZDS-RSS, ZRS, SNS SV (SDĽ, SDSS, SZS,
HP, SR), DU, MK
(MKDH, MOS, WSSE

1998
2002

17
26

6
7

84,2
70,1

SDK, SDĽ, SMK, SOP HZDS, SNS
SDKU, KDH, SMK, HZDS, Směr, KSS
ANO

2006

21

6

54,7

Směr, SNS, ĽS-HZDS SDKU-DS, SMK,
KDH

2010

18

6

58,83

SDKU-DS, KDH, SaS, a) Směr, SNS,
Most -HiD

2012

12

6

59,11

Směr-SD

KDH, OĽ, Most-HiD,
SDKU-DS, SAS

2016

23

6

59,82

a) Směr-SD, SNS,
Most, Siet
b) Směr-SD,
Most, SNS

a) SaS, OĽANO,
b) SaS, OĽANO, Siet,

Źródło: pracowanie własne na podstawie tablic wyborów parlamentarnych

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_politickych _stran_s politickych_hnuti
[14.25.12.2018 r.]
29
Slovensko: volby 1994, priciny-dosledky-perspektivy. Red. S. Szomolányi, G. Mesežnikov. Bratislava 1994, s. 101–111.
28
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W słowackim systemie parlamentarnym występują partie polityczne posiadające zróżnicowane poparcie wyborcze, stosunkowo duże rozdrobnienie,
wysoki poziom przepływu elektoratu, łatwość w tworzeniu nowych struktur
politycznych oraz wysoki poziom kapitału społecznego, co sprzyja współpracy
i relewantności. Większość partii politycznych posiada atrybut relewantności.
Wyróżniają się: KDH, SNS, HZDS, Směr-SD, SMK, Most-Hid.
System partyjny Słowacji składa się z wielu grup partii. Wśród nich wyróżnia
się partie geneologiczne. Pierwszą grupę stanowią partie postkomunistyczne,
na które składają się zreformowana partia komunistyczna (KSČ-S), postkomunistyczna KSS, Partia Lewicy Demokratycznej (SDĽ), oraz filia słowacka Partii
Zielonych ĆS.
Druga grupa składa się z partii reaktywowanych: Słowacja Partia Narodowa, Partia Demokratyczna wcześniej jako Partia Słowackiego Odrodzenia
oraz Socjaldemokratyczna Partia Słowacji (SDSS).
Do trzeciej rodziny należą partie nowotworzone od listopada 1989 roku, do
których należą: Społeczeństwo Przeciw Przemocy, Węgierska Niezależna Inicjatywa, Słowacka Partia Narodowa, Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny, Partia Węgierskiej Koalicji, Węgierska Partia Obywatelska, Ruch Chrześcijańsko-Narodowy oraz Partia Zielonych.
Czwartą grupę stanowią nowe modernistyczne ugrupowania polityczne,
które zaczęły powstawać na przełomie wieków. Należą do nich: Zwyczajni
Ludzie i Niezależne Osobowości, Partia Ludowa Nasza Słowacja Mariana
Kotleby, Jesteśmy Rodziną – Boris Kollar, #Sieć, Most-HiD, które wpisały się
do grupy partii parlamentarnych.
Osobliwością systemu partyjnego są partie etniczne i mniejszości narodowych, w tym platformy reprezentujące mniejszość węgierską: m.in. Węgierska
Niezależna Inicjatywa, Węgierska Partia Obywatelska, Węgierski Chrześcijańsko-Demokratyczny Ruch, Ruch Współżycie, Partia Węgierskiej Koalicji (SMK),
Most-HiD oraz Partia Romskiej Koalicji (SRK). Liczne polityczne środowiska
reprezentujące mniejszość węgierską nieprzerwanie obecne w słowackim parlamencie od początku procesu transformacji do chwili obecnej pełniły często rolę
czynnika sprzyjającego utrzymaniu równowagi sytemu politycznego. Towarzyszyła temu ewolucja doktryn i celów ugrupowań węgierskich od pryncypialnego realizowania interesów mniejszości węgierskiej po partnerską współpracę
Węgrów i Słowaków w obywatelskim społeczeństwie.
Do partii wywodzących się z posttotalitarnego reżimu należą partie skrajnej lewicy: KSS oraz Zrzeszenie Robotników Słowacji. Do rodziny partii lewicowych należy Socjaldemokratyczna Partia Słowacji, Partia Demokratycznej
Lewicy oraz Směr-SD.
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Słowacką chadecję tworzą: KDH, konserwatywno-liberalny MKDH oraz
liberalny Słowacki Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny.
Centrum podziałów ideowo-politycznych wypełniają: konserwatywna Partia
Demokratyczna, heterogeniczny Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji, liberalna Unia Demokratyczna i Stowarzyszenie Nowego Obywatela oraz Demokratyczna Unia Słowacji, Słowacka Partia Obywatelska, heterogeniczna Słowacka
Koalicja Demokratyczna, konserwatywno-liberalny Most-Hid, alternatywny
ruch Zwykli Ludzie i Niezależne Osobistości.
Prawicę słowackiego systemu partyjnego tworzy konserwatywno-liberalna
Słowacka Unia Demokratyczna i Chrześcijańska Partia Demokratyczna, liberalno-eurosceptyczna Wolność i Solidarność oraz Sieć. Prawe skrzydło zamyka
radykalna Słowacka Partia Narodowa.
Dynamika systemu partyjnego jest pochodną głównych determinantów
rywalizacji politycznej począwszy od wyborów czerwcowych 1989 roku, gdzie
przedmiot sporu dotyczył stosunku do komunizmu, reform rynkowych oraz
suwerenności Słowacji. Kryzys federacji i presja w kwestii niezawisłego państwa
słowackiego podgrzewały relacje międzypartyjne, co – w połączeniu z autorytarnym stylem sprawowania władzy – doprowadziło do zmiany rządu.
Po odzyskaniu stanowiska premiera Mećiar utrwalał charyzmatyczno-wodzowskie metody autorytarnego rządzenia. Polityczny konflikt między zwolennikami mecziaryzmu i jego przeciwnikami cofnął młode państwo i jego system
polityczny do fazy reżimu hybrydalnego30 i silnej polaryzacji, usuwającej na
plan dalszy inne podziały.
Wobec zbliżających się wyborów opozycja stworzyła centroprawicową tzw.
Niebieską Koalicję, poszerzoną następnie o pozostałe ugrupowania opozycji parlamentarnej. Powołano Słowacką Koalicję Demokratyczną, której celem
było przywrócenie standardów liberalno-demokratycznego państwa oraz wejście Słowacji do NATO i UE. Scalenie różnych ideowo środowisk antymacziarowskich przyczyniło się do pokonania przeciwnika i utworzenia koalicji
rządzącej z dotychczasowej opozycji. Przywrócenie demokratycznych standardów przyśpieszyło powrót do odłożonych na pewien czas problemów społecznych i politycznych, które różniły nie tylko partie rządzące. Sprzyjało
to wzrostowi napięcia i konfliktom, co przede wszystkim zaszkodziło partiom władzy z wyjątkiem partii węgierskiej. Ambicje nowej grupy polityków i kwestia stosunku partii wchodzących do SDK do pełnego zjednoczenia
doprowadziła do powstania Unii Demokratyczno-Chrześcijańskiej jako następcy SDK.
30
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Pogłębiająca się fragmentaryzacja sceny partyjnej doprowadziła do secesji
w SNS oraz HZDS, przegranych wyborów SDĽ i zwycięstwie jego następcy
socjaldemokratycznego Směr. Wybory 2002 roku zmieniły układ sił politycznych na rzecz relatywnie hegemonicznej centrowej koalicji antymecziarowskiej: liberalny Alians Nowego Obywatela, socjaldemokratyczny Kierunek
(Směr), zwalczane i stygmatyzowane HZDS, KSS. Z upływem czasu poszerzyło się pole sporu w stosunkach państwo-Kościół katolicki w sprawie praw
mniejszości seksualnych, związków seksualnych oraz ustawy o klauzuli
sumień. Wybory 2006 roku zdominowane hasłami nacjonalistycznymi i ksenofobicznymi, oraz niezadowolenie wyborców reformami centro-prawicowego
rządu, zmieniły radykalnie konfigurację systemu partyjnego. Zwycięski Směr
z osłabionym HZDS-LS oraz SNS powrócił do zwycięskiej, heterogenicznej
koalicji.
Arogancja władzy (przekraczająca wszelkie poziomy racjonalnej samooceny)
oraz spory wewnątrz opozycji prowadziły do obniżenia standardów funkcjonowania państwa i partii politycznych. Pogorszenie klimatu politycznego ratowała
czwarta władza, demaskująca negatywne zjawiska, rozładowująca niezadowolenie społeczne.
Wybory 2010 roku wygrał ponownie Směr jednak gabinet nie dotrwał do
końca kadencji z powodu spadku poziomu życia spowodowanego kryzysem
finansowym strefy euro, do której przystąpiła Słowacja oraz korupcją, która
dotknęła szczególnie partie prawicowe.
Przedterminowe wybory 2012 roku wygrał zdecydowanie Směr-SD, tworząc
po raz pierwszy w historii rząd większościowy. Mimo czteroletniej dominacji w systemie partyjnym, nie wykorzystał szansy realizacji autorskiego programu gospodarczego i poprawy jakości życia. Zamiast tego zwiększył rozmiary zatrudnienia w strukturach państwa, pogłębił dystans elity władzy od
społeczeństwa, ignorował postulaty płacowe pracowników sfery budżetowej,
tolerował korupcję.
Wybory 2016 roku zastopowały prymat Směru, który co prawda wygrał
wybory ale za sprawą 40. procentowej straty (w stosunku do poprzedniej elekcji) z trudnością sformułował 85. osobową centrową koalicję (z SNS, Most oraz
Siet), minimalnie większościową. Gabinet po 5 miesiącach z powodu rozpadu
partii SIET renegocjował umowę koalicyjną, by zderzyć się z konsekwencjami
śmierci Jána Kuciaka, dziennikarza śledczego portalu. Powodem była praca
nad artykułem dotyczącym powiązań otoczenia premiera Słowacji R. Fica
z włoskimi grupami przestępczymi. Śmierć dziennikarza wywołała masową
falę protestów, największych od czasów aksamitnej rewolucji, co doprowadziło do dymisji premiera oraz powołania nowego rządu Petera Pellegri-
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niego31. Krytyka rządów koalicji zachwiała przede wszystkim pozycję hegemona, jednak homeostaza układu została utrzymana. Funkcjonowanie państwa w warunkach konfliktu politycznego oznacza wejście systemu politycznego w fazę konsolidacji reżimu demokratycznego.

Do partii politycznych, mających wpływ na wzorce rywalizacji politycznej
oraz funkcjonowanie i stabilizację systemu partyjnego na Słowacji, należą:
Słowacka Partia Narodowa (SNS), założona 7 marca 1989 r., deklaruje kontynuację idei dziedzictwa historycznego (opartego na trzech filarach: chrześcijański, narodowy i socjalny) swej poprzedniczki, działającej w latach 1871–193832.
Pierwszym przewodniczącym wybranym na zjeździe w Żylinie w maju 1990 r.
został Viťazoslav Móric, którego w marcu 1991 roku zastąpił Jozef Prokeš. Partia
od momentu reaktywowania w 1990 roku (z przerwami dwóch kadencji: 2002–
2006 oraz 2012–2016) jest wyraźnie obecna w życiu politycznym, czterokrotnie
uczestnicząc w koalicjach rządowych oraz trzykrotnie w opozycji. Partia skutecznie wystartowała w pierwszych wyborach demokratycznych 1990 r., w których – z poparciem prawie 14% wyborców – uzyskała trzeci wynik. Układ powyborczy sił politycznych zepchnął partię do opozycji. Na kilka miesięcy przed
wyborami 1992 r. opuściła ją grupa zwolenników Stanislava Pánisa, tworząc
ugrupowanie Słowacka Jedność Narodowa (słow. Slovenska narodna jednota,
SNJ), co – pomimo słabszego wyniku (7,93%) – nie miało wpływu na fakt wejścia SNS do parlamentu. SNS w pierwszej fazie rządów nowej koalicji wspierał
nieformalnie gabinet, by w drugiej fazie wejść oficjalnie do koalicji z HZDS.
Konflikty w rządzie i parlamencie doprowadziły do przegłosowania votum
nieufności i przeprowadzenia przedterminowych wyborów w 1994 roku,
w wyniku których SNS z poparciem 5,4% minimalnie przekroczył próg wyborczy, wszedł do parlamentu oraz współtworzył pierwszą czteroletnią koalicję
rządową z HZDS i Stowarzyszeniem Robotników Słowacji (słow. Zdrużenie
robotnikov Slovenska, ZRS).
W wyborach 1998 roku SNS poprawił wynik (9,1%), jednak w wyniku zwycięstwa wyborczego „Niebieskiej Koalicji” przeszedł (wraz z HZDS) do opozycji. Dotychczasowy przewodniczący Ľudovit Černák odszedł do Partii Demokratycznej. Nowym Liderem partii został Ján Slota, który pełnił funkcję do
Https://www.tvp.info/36546264/nowy-slowacki-rzad-z-wotum-zaufania [data dostępu: 4.10.2018 r.].
32
Https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacka_Partia_Narodowa [data dostępu:
9.03.2018 r.].
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września 1999 r. Po przejęciu władzy w partii przez Annę Malikovą doszło
do podziałów (spowodowanych zablokowaniem zwolennikom J. Sloty startu
w wyborach parlamentarnych), zakończonych powołaniem 2 października
2001 r. Prawdziwej Słowackiej Partii Narodowej (słow. Prava Slovenska narodna
strana, PSNS) na czele z dotychczasową przewodniczącą. Obie partie narodowe
wystartowały w wyborach 2002 r. ponosząc klęskę wyborczą. W końcu maja
2003 r. J. Slota wrócił na funkcję przewodniczącego partii. W kwietniu 2005 r.
podział został zlikwidowany poprzez połączenie PSNS z macierzą. Zjednoczona
SNS z pogodzonymi liderami udanie wystartowała w wyborach 2006 roku,
zdobywając poparcie 11,7% wyborców i otrzymując od Směr-SD zaproszenie do
koalicji z HZDS. W wyborach 2010 r. SNS weszła do parlamentu (z poparciem
5,7% głosów) i znalazła się w opozycji. Jeszcze gorzej wypadła w kolejnej edycji wyborów (2012 r.), tracąc miejsce w RNRS. W 2012 r. z funkcji przewodniczącego SNS ustąpił najdłużej pełniący obowiązki lidera ugrupowania J. Slota,
którego zastąpił Andrej Danko. W wyborach parlamentarnych w 2016 r. partia
uzyskała 8,64% poparcia społecznego i miejsce w rządzie obok lidera Směr-SD
oraz Most-Hid i #SIET.
Programowo partia koncentruje się na wzajemnych stosunkach czesko-słowackich, legalizacji języka słowackiego oraz relacjach z mniejszością węgierską
oraz Romami. Jest zwolennikiem izolacjonizmu gospodarczego i narodowego
konserwatyzmu; kontestowała integrację ze strukturami euroatlantyckimi. SNS
w dużym stopniu buduje swój wizerunek na hasłach radykalnych, nacjonalistycznych i nienawiści (na tle rasowym33).
SNS jest ważnym składnikiem systemu partyjnego. Sięga rodowodem do
poprzedniczki z XIX wieku i udaje się jej wpisać z strukturę podziałów socjopolitycznych demoliberalnego państwa. Jest aktywnym aktorem sceny politycznej od 1990 roku. Odegrała ważną rolę w transformacji demokratycznej w Czeskiej i Słowackiej Federacji oraz w narodzinach państwowości Słowacji. Chociaż
lokuje się na nacjonalistyczno-centrowo-populistyczno-konserwatywej części
sceny politycznej, to czterokrotny udział w koalicjach rządowych z partiami
lewicowymi przemawia za jej relewantnością.
Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH) jeden z najstarszych podmiotów na scenie politycznej Słowacji po 1989 r. powstał 17 lutego 1990 r., w konsekwencji apelu z 30 listopada 1989 r. o tworzenie Klubów Chrześcijańskiej
Demokracji (KDK) przez społeczeństwo słowackie, także wśród mniejszości
węgierskiej; w marcu 1990 r. wyodrębnił się Węgierski Ruch Chrześcijańsko
Strona partii SNS: http://www.sns.sk/ [data dostępu: 2.12.2017 r.] oraz A. Czyż,
S. Kubas: Czechy i Słowacja…, s.197–198.
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-Demokratyczny (MKDH). Na przełomie 1991 i 1992 roku KDH liczył 50 tys.
członków. Pierwszym przewodniczącym słowackiego KDH został Ján Čarnogurský, który pełnił funkcję przez 10 lat. KDH jest partią chadecką, centrowo-prawicową, mocno akcentującą wartości chrześcijańskie. Partia opiera się
na wartościach demokratycznych, aktywnej roli jednostki w państwie, własności prywatnej jako kluczowej zasadzie funkcjonowania państwa, budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz konsolidacji w ramach UE. Partia wystąpiła
w pierwszych demokratycznych wyborach w 1990 roku zdobywając 19,21% głosów wyborców, ustępując jedynie Społeczeństwu Przeciwko Przemocy (VPN);
stała się częścią koalicji władz federalnych i krajowych z VPN i DS. W Słowackiej Radzie Narodowej (SNR) dysponowała 31 mandatami i 25 miejscami
w obu senatach Federacji. W listopadowych wyborach lokalnych w gminach
i miastach KDH zdobyło największą liczbę radnych – 10 564 (27,4%) oraz 541 burmistrzów (19,8%)34.
W 1992 roku KDH poszedł do wyborów do SNR pod hasłem „Stability Today
– Prosperity Tomorrow”; zdobył poparcie tylko 8,89% wyborców i przeszedł do
opozycji, by po upadku rządu V. Mečiara wejść na krótko do koalicji rządowej
z SDĽ i nowo utworzoną Unią Demokratyczną (DU). W wyborach do Słowackiej Rady Narodowej w 1994 r. KDH zyskał 10,08% i ponownie stał się częścią
opozycji. W latach 1994–1998 KDH było najsilniejszą partią opozycyjną. W 1996
r. obok Unii Demokratycznej (DU) oraz Partii Demokratycznej (DS.) przystąpił
do „Niebieskiej Koalicji”, przekształconej w 1997 r. w tzw. „Koalicję Tęczową”.
KDH stanowczo sprzeciwiał się autorytarnym praktykom władzy rządowej. We
wrześniu 1998 roku KDH w ramach SDK stała się częścią koalicji rządowej (wraz
z SDL, SMK i SPO). M. Dzurinda przewodniczący SDK i wiceprzewodniczący
KDH został premierem rządu, którego ministrem został przewodniczący KDH.
W wyniku sporu w SDK w kwestii lojalności partii macierzystych wobec partii
koalicyjnej część deputowanych KDH, pod kierownictwem M. Dzurindy, utworzyła Słowacką Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (SKDU).
KDH trzykrotnie współuczestniczył w tworzeniu rządu: po raz pierwszy
w roku 1998 uzyskując poparcie 26,33% wyborców w ramach koalicji SDK, drugi
raz w roku 2002 otrzymując 8,25% poparcia i 15 mandatów, współtworząc koalicję rządową z SDKU, SMK i ANO oraz w roku 2010 zdobywając 8,52% głosów wyborców oraz 15 mandatów, współtworząc koalicję rządową z SDKU-DS,
SaS i Most-Hid. W Po wyborach 2012 roku (z drugim miejscem za Směrem
i z poparciem 8,82% wyborców) przeszedł do opozycji. Elekcja w 2016 r. była
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krest’anskodemokraticke|_hnutie
13.04.2018 r.]
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niekorzystna dla partii; zdobyła zaledwie 4,9% poparcia35 i wypadła z klubu
partii parlamentarnych.
KDH jest partią z najdłuższym stażem w systemie partyjnym Słowacji. Nieprzerwanie od powstania do 2016 roku aktywnie działała w parlamencie oraz
(w krótszym interwale czasowym) w koalicjach rządowych. Ponadto KDH
od wejścia Słowacji do Unii Europejskiej, stowarzyszona w Europejskiej Partii
Ludowej (PPE), ma swoich przedstawicieli w PE. Obecność partii w strukturach europejskich oraz badania opinii publicznej (wskazujące poparcie powyżej progu wyborczego) dają szanse powrotu KDH na parlamentarną scenę Słowacji. KDH jest konserwatywną i konsekwentną chadecją o dużym potencjale
współpracy.
Partia Zielonych (SZ) została założona w 1990 r. W swoim programie Zieloni mocno akcentują kwestie związane z ochroną środowiska, ociepleniem klimatycznym, zrównoważonym rozwojem, demokracją bezpośrednią, samorządnością, oszczędnością energii, eko-społeczną gospodarką rynkową, likwidacją
elektrowni jądrowych, zmniejszeniem bezrobocia oraz prawami kobiet. Przewodniczącym ugrupowania jest P. Pilinsky. Największy sukces wyborczy Zieloni odnieśli w 1998 r. (26,33% poparcia, 42 mandaty, udział w koalicji rządowej
z SDK, SDL, SMK i SOP). Od 2002 r. partia znajduje się poza parlamentem36.
Komunistyczna Partia Słowacji (KSS) została założona w 1992 r. Przewodniczącym ugrupowania jest J. Hrdlicka. Partia w programie postuluje sprawiedliwy system społeczny i gospodarczy, walkę z wyzyskiem, budowę demokracji
dla większości w kontrze przeciwko współczesnej demokracji elitystycznej i oligarchistycznej. Największy sukces wyborczy partia odniosła w 2002 r. zdobywając poparcie 6,3% wyborców i 11 mandatów poselskich. W wyborach parlamentarnych w 2016 r. komuniści uzyskali zaledwie 0,62% poparcia37 i znaleźli
się poza Radą Narodowa Republiki Słowacji .
Kierunek-Socjaldemokracja (Směr-SD) – (pierwotna nazwa: Kierunek)
powstał 8 listopada 1999 roku. Po wyborach w 1998 roku uformowała się szeroka koalicja antymacziarowska, w skład której wchodziły: Słowacka Koalicja
Demokratyczna(SDK), Partia Demokratycznej Lewicy (SDĽ), Partia Węgierskiej Koalicji (SMK) oraz Partia Obywatelskiego Porozumienia (SOP). Spory
merytoryczne i personalne w koalicji, oraz wewnątrz SDĽ, zdecydowały
Strona partii KDH: http://www.kdh.sk/ [data dostępu: 1.12.2017r.] oraz A. Czyż,
S. Kubas: Czechy i Słowacja…, s. 194–195.
36
Strona partii STRANA ZELENYCH: http://stranazelenychslovenska.sk [data dostępu: 3.12.2017r.].
37
Strona partii KSS: http://kss.sk/ [data dostępu: 3.12.2017r.].
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o opuszczeniu koalicji rządowej przez najpopularniejszego socjaldemokratycznego polityka R. Fico i powołaniu przez niego nowej partii politycznej Kierunek (Směr), od powstania występującej w roli opozycji wobec Dzurindy.
Směr – na początku populistyczny38 i pragmatyczny, walczący o nowy styl
uprawiania polityki, ideologicznie lewicowo-narodowy – w 2002 r. kieruje się
w poszukiwaniu trzeciej drogi, czerpiąc z narracji liderów zachodnioeuropejskiej (brytyjskiej – Partia Pracy – oraz niemieckiej) socjaldemokracji. 4 czerwca
2003 r. partia przyjęła nazwę Kierunek-Trzecia Droga (sł. Směr-Tretia Cesta;
ang. Směr-Third Way,) jako partia nowoczesnej postępowej klasy średniej39.
Poszukiwanie nowej drogi dla nowoczesnej socjaldemokracji okazało się politycznym, marketingowym i wyborczym sukcesem, który partia zdyskontowała,
w kolejnych wyborach 2002 r. otrzymując poparcie ponad 13% wyborców i zdobywając 25 mandatów. Sukces pierwszego startu w wyborach rokował, w sytuacji przegranej SDĽ, dobrą przyszłość dla wyrastającego nowego lidera lewicy
i słowackiej klasy politycznej. Směr w 2004 r. podjęła udaną próbę zjednoczenia
lewicy, kierując zaproszenie do Partii Lewicy Demokratycznej (SDĽ), Socjaldemokratycznej Alternatywy (SDA) oraz Socjaldemokratycznej Partii Słowacji
(SDSS). Jesienią wszystkie (SDĽ, SDA i SDSS) zaproszone ugrupowania zostały
przyłączone do partii Směr pod zmienioną nazwą Kierunek -Socjaldemokracja (Směr-Sociálna Demokracia, Směr-SD). Włączone partie z dniem 1 stycznia
2005 r. zniknęły ze sceny politycznej. Sukces organizacyjny potencjalnie rozszerzył populację wyborców i podniósł rangę marki partii socjaldemokratycznej, którego wzmocnionym sygnałem było przyjęcie Směr-SD do Partii Europejskich Socjalistów (ang. Party of European Soscialistis, PES) i Międzynarodówki
Socjalistycznej(ang. Socialist International).
W swoim programie Směr często odnosił się krytycznie do elit władzy,
dystansując się od establishmentu, krytykując politykierstwo. Zasady programowe partii koncentrują się wokół udziału państwa w gospodarce (państwo
socjalne), sprzeciwu wobec nieograniczonej prywatyzacji, reformy instytucji publicznych, zachowania słowackiej tożsamości kulturowej, ochrony rolnictwa, integracji z UE, wprowadzenia euro, walki z przestępczością oraz kryJak dowodzi wielu teoretyków demokracji populizm jest na trwałe wpisany
w element funkcjonalny demokracji liberalnej. Christopher Lasch populizm traktuje
jako autentyczny „głos” demokracji. Jan Werner Muller wyróżnia populizm neutralny
stanowiący immanentną część demokracji oraz populizm negatywny, prawicowo –
nacjonalistyczny, oddziaływujący negatywnie na proces funkcjonowania i konsolidacji
demokracji liberalnych. Szerzej: J.W. Muller: Co to jest populizm? Warszawa 2017.
39
Https://sk.wikipedia.org/wiki/Směr_–_sociálna_demokracia
[data
dostępu:
5.03.2018 r.].
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tycznego stosunku wobec mniejszości węgierskiej i romskiej. Partia po wejściu
na scenę polityczną w 2002 r. czterokrotnie z rzędu wygrywała wybory parlamentarne (w latach 2006, 2010, 2012, 2016). Dwukrotnie sprawowała władzę
w ramach większościowych koalicji 2006–2010 oraz od 2016 roku. W kadencji
2012–2016 sprawowała władzę samodzielnie po uzyskaniu najlepszego wyniku
wyborczego w 25. letniej historii politycznej demokratycznej Słowacji. Biorąc
pod uwagę 16. letni okres obecności partii w systemie partyjnym Směr-SD
ewoluował od populistyczno-lewicowej orientacji w centrum sceny politycznej do socjaldemokratycznej orientacji w jej centro-lewicowej części. Směr-SD
charakteryzuje się wysokim poziomem relewantności, posiada predyspozycje
do pełnienia roli dominującej w rodzinie partii lewicowych oraz w koalicjach
rządowych.
Partia Węgierskiej Koalicji (SMK) powstała w 1998 r., do 2012 r. funkcjonowała pod nazwą Partia Węgierskiej Koalicji. Jest ugrupowaniem o profilu
chrześcijańsko-demokratycznym. W programie SMK mocno akcentuje ochronę
praw mniejszości węgierskiej na Słowacji. W kwestiach gospodarczych partia
postuluje liberalizm. Liderem ugrupowania jest J. Menyhart. Największy sukces
wyborczy partia odniosła w wyborach parlamentarnych w 2002 r. (uzyskując
11,2% poparcia, 20 mandatów, współtworząc rząd z SDKU, KDH i ANO) oraz
w 2006 r. (uzyskując 11,68% poparcia, 20 mandatów). Po wyborach parlamentarnych w 2016 r. z poparciem zaledwie 4,05% wyborców partia znalazła się
poza parlamentem40.
Partia Ludowa-Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji (ĽS-HZDS) – do
2003 r. działała jako Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS) – założona
w 1991 r. przez Vladimira Mečiara. Rodowód sięga platformy o nazwie Demokratyczna Słowacja (ang. Democratic Slovakia, DS.), wchodzącej w skład Ruchu
Przeciwko Przemocy (VPN), której celem było wsparcie polityki V. Mečiara,
ówczesnego premiera rządu słowackiego, powołanego po wyborach 1990 r. Dwa
miesiące później Mečiar został odwołany ze stanowiska premiera, co doprowadziło do odejścia jego zwolenników i powołanie 3 maja 1991 r. Ruchu na
rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS). Profil ideowy partii bardzo często był
określany jako populistyczno-nacjonalistyczny, narodowo-konserwatywny lub
ludowo-narodowy. Partię cechowała niejednolitość programowa. W celu pozyskania jak najszerszego grona wyborców odwoływano się zarówno do wartości prawicowych, jak i lewicowych. Partia postulowała konfederację z Czechami, sprzeciw wobec UE, obronę wartości katolickich. W sferze gospodarczej
uprawiała formę populistycznego klientelizmu. Liderem partii został wybrany
40

Strona partii SMK: https://www.mkp.sk [data dostępu: 3.12.2017r.].
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jej założyciel V. Mečiar, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 7 września
2013 r. HZDS był największą liczebnie partią polityczną, dobrze zorganizowaną
w terenie, co niewątpliwie miało wpływ na terenowe kampanie wyborcze i tym
samym wyniki wyborcze. Atrakcyjne populistyczne hasła wyborcze trafiały do
wyborców, co przez 10 lat od 1992 do 2002 r. pozwalało wygrywać czterokrotnie rywalizację z pozostałymi partiami politycznymi. Po wyborach 1992
roku HZDS samodzielnie sprawował władzę przy poparciu SNS (1992–1993),
a w drugiej połowie kadencji (1993–1994) w oficjalnej koalicji z narodowcami.
W 1994 roku, uzyskawszy bardzo wysokie (46,66%) poparcie z 61 mandatami,
przewodził trzypartyjnej koalicji. Wygrana w 1998 roku nie gwarantowała mandatu rządowego. W 2006 roku (z 10% poparciem i 15 mandatami) przyjął propozycję koalicyjną od Směru. W kolejnych latach partii nie udało się dostać do
Rady Narodowej Republiki Słowacji. Ostatecznie 11 stycznia 2014 r. HZDS został
rozwiązany41. ĽS-HZDS, populistyczny i eklektyczny ideowo, centrowo-lewicowo-nacjonalistyczny, z charyzmatycznym liderem o osobowości autorytarnej,
pomimo wielu sukcesów wyborczych był trudnym partnerem i koalicjantem.
Lepiej czuł się w pozycji dominującej.
Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna–Partia Demokratyczna
(SDKU-DS) powstała, pierwotnie jako Słowacka Unia Demokratyczno-Chrześcijańska (SDKÚ), w lutym 2002 roku z inicjatywy przyszłego lidera M. Dzurindy jako ugrupowanie chadeckie o orientacji centrowo-prawicowej i profilu
konserwatywno-liberalnym. 21 stycznia 2006 r. Delegaci Kongresu SDKU podjęli decyzje o połączeniu się z Partią Demokratyczną, zmieniając jej nazwę na
SDKU-DS. Program połączonych partii opiera się na współpracy i integracji
ze strukturami euroatlantyckimi, reformowaniu państwa, modernizacji administracji i gospodarki (z naciskiem na prywatyzację oraz komercjalizację usług
publicznych). Partia, krótko po powstaniu, wzięła udział w wyborach parlamentarnych w 2002 r., do których przystąpiła we współpracy z Partią Demokratyczną. Już w pierwszych wyborach parlamentarnych SDKU zdobyła 15,09%
głosów i 28 mandatów, co stworzyło możliwość stworzenia koalicji rządowej
(z SMK , KDH i ANO) i kontynuowania polityki reform. Rosnące poparcie
partii odnotowano w pierwszych wygranych wyborach do Parlamentu Europejskiego (zdobyła w nim 3 mandaty). Przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi nastąpiło przyłączenie do SDKU Partii Demokratycznej, co zaowocowało większym poparciem społecznym i wyższą liczbą uzyskanych mandatów
poselskich, jednak z powodu zwycięstwa Směru i jego przyszłych koalicjantów
Strona partii HZDS: http://www.hzds.sk [data dostępu: 1.12.2017 r.] oraz A. Czyż,
S. Kubas: Czechy i Słowacja…, s. 193–194.
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partia przeszła do opozycji. Wysokie notowania odnotowała w 2009 r. w kolejnych wyborach do PE, w których zdobyła 2 mandaty, tracąc jeden na rzecz
nowego słowackiego parlamentarnego lidera – Směr-SD. Swoją pozycję krajową
nie tylko obroniła w wyborach 2010 r., ale formalnie poprawiła pozycję, tworząc koalicję rządową z Wolnościa i Soildarnością (SaS), KDH oraz Most-Hid.
Kryzysowa sytuacja gospodarcza w strefie euro, do której wstąpiła Słowacja,
pogorszyła klimat dla wprowadzanych reform i zaostrzyła walkę polityczną,
która zakończyła się odwołaniem rządu i przygotowaniami do przedterminowych wyborów. SKDU-DS minimalnie przekroczyła próg wyborczy (6,09%),
jednak w sytuacji utworzenia przez zwycięski Směr-SD jednopartyjnego rządu
partia przeszła do opozycji. Spadek pozycji SDKU-DS potwierdziły wybory do
PE w 2014 r., w których partia straciła znaczne poparcie (liczone odsetkiem uzyskanych głosów; z 16,98% w roku 2009 do 7,75% w roku 2014), utrzymując dwa
euromandaty. W wyborach parlamentarnych w 2016 r. SDKU otrzymała 0,3%
poparcia i znalazła się poza parlamentem42. SDKU-DS przez 14 lat (2002–2016)
była aktywnym i ważnym podmiotem systemu partyjnego, w tym parlamentarnego. Można przyjąć, że aktywność partii liczymy od kadencji 1998–2002,
w trakcie której (w ostatnim roku) powstała SKDU, rekrutująca się z członków
Słowackiej Koalicji Demokratycznej (Unia Demokratyczna – DU, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny – KDH, Partia Demokratyczna – DS, Socjaldemokratyczna Partia Słowacji – SDSS, Partia Zielonych na Słowacji – SZS), przejęła
odpowiedzialność za działania rządu. SDKU-DS była partią o dużym potencjale
relewantności w centro-prawicowej części osi ideowo-politycznej.
Most-Hid powstał 7 czerwca 2009 roku z inicjatywy byłych działaczy Partii Węgierskiej Koalicji (SMK-MKP) na czele z Bélą Bugárem. W stosunku do
SMK-MPK , która była głównie zorientowana na etniczną ludność węgierską
zamieszkującą południową część Słowacji, Most-Hid deklaruje się jako partia
pojednania i współpracy Węgrów i Słowaków oraz innych mniejszości etnicznych. Promuje postawy i relacje oparte na międzyludzkim zaufaniu i solidarności, postrzeganiu Republiki Słowackiej jako kraju wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego, społeczeństwa otwartego, akceptującego tolerancję
etniczną, obronę wartości demokratycznych, praw jednostki i bezpieczeństwa
socjalnego, aktywną politykę prorodzinną i równościową43. Ważną cechą partii
jest jej wielonarodowa baza społeczna, wykraczająca poza środowiska węgierskie. Profil ideowy ugrupowania ma charakter konserwatywno-liberalny. PostuA. Czyż, S. Kubas: Czechy i Słowacja…, s. 195–196 oraz strona partii SDKU-DS:
http://www.sdku-ds.sk [data dostępu: 1.12.2017 r.].
43
Https://pl.wikipedia.org/wiki/Most-H%C3%ADd [data dostępu:10.03.2018 r.].
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laty programowe Most-Hid koncentrują się wokół rozwijania przyjaznych stosunków między Słowakami i mniejszością węgierską. W 2010 roku partia wzięła
udział w wyborach parlamentarnych44, uzyskując 8,12% poparcia wyborców
i zdobywając 14 mandatów (po 7 dla Słowaków i Węgrów), co doprowadziło
do zaproszenia partii do koalicji rządzącej I. Radićowej (SDKU-DS, SaS i KDH).
Udany debiut parlamentarny Most-Hid wpłynął na przegraną rywalizującej
SMK, która nie przekroczyła progu wyborczego i opuściła miejsce w RNRS.
Przedterminowe wybory w 2012 roku oznaczały nieznaczny spadek poparcia
(6,9%) dla partii przy utrzymaniu miejsca w parlamencie. Dobra passa nie opuściła Most-Hid w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do którego wywalczyła 1 mandat. Sukcesem dla Mostu zakończyła się również elekcja do RNRS
w 2016 r. (z poparciem 6,5% wyborców i 11. mandatami oraz zaproszeniem
przez R. Fico do koalicji Směr-SD, SNS i SIET45).
Partia obecna w systemie partyjnym od 2010 roku z sukcesami wyborczymi
krajowymi, parlamentarnymi i lokalnymi. Posiada naturalną bazę społeczną
mniejszości etnicznych i środowisk narodowych. Aktualnie, po wyborczych
porażkach SMK, jest jedynym ugrupowaniem parlamentarnym reprezentujący mniejszości. Centro-prawicowy Most-Hid posiada atrybuty relewantności,
weryfikowane zdolnością do współdziałania w ramach koalicji rządowych.
Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OĽaNO) – założona 11 listopada 2011 roku jako organizacja społeczna pod nazwą Zwyczajni Ludzie (OĽ)
przez byłych działaczy Wolności i Solidarności (SaS), którzy zagłosowali razem
z opozycją przeciwko ustawie o kryteriach utraty obywatelstwa Republiki Słowacji. Profil ideowy OLaNO mieści się w tradycji neokonserwatywnej. Partia
akcentuje wartości chadeckie i społeczne, ochronę rodziny oraz uregulowanie
kwestii romskiej i węgierskiej. W sferze gospodarczej odwołuje się do idei wolnorynkowych oraz walki z bezrobociem. Liderem ugrupowania jest Igor Matovic. W wyborach 2012 roku Zwyczajni Ludzie (OĽ) kontestując jakość i styl słowackiej klasy politycznej uzyskali trzeci wynik wyborczy (z poparciem 8,55% i
16. mandatami poselskimi). W roku 2016, w kolejnych wyborach parlamentarnych jako Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OĽANO) partia odniosła
jeszcze większy sukces wyborczy uzyskując 11% poparcia społecznego i 19 mandatów46 w parlamencie.
Https://cs.wikipedia.org/wiki/MOST-HÍD [data dostępu: 10.03.2018 r.].
A. Czyż, S. Kubas: Czechy i Słowacja…, s.196–197 oraz strona partii Most-Hid: http://
www.most-hid.sk [data dostępu: 2.12.2017 r.].
46
Strona partii OĽaNO: http://www.obycajniludia.sk/ [data dostępu: 2.12.2017r.] oraz
A. Czyż, S. Kubas: Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej. Katowice 2014, s. 152.
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Wolność i Solidarność (SaS) została założona w 2009 r. przez Richarda
Sulika. Profil ideowy ugrupowania osadzony jest na neoliberaliźmie. W programie partia postuluje eurosceptycyzm, liberalizm ekonomiczny i społeczny,
wolność jednostki, solidarność społeczną, zmiany w prawie wyborczym i prasowym, ograniczenie immunitetu poselskiego, zmniejszenie liczby posłów, obniżenie podatków oraz przyznanie praw osobom homoseksualnym. Od wyborów
parlamentarnych w 2010 r. SaS z poparciem 12,1% wyborców i 22. mandatami
współtworzyła rząd (wspólnie z partią Směr-SD), przez krytyczne wybory 2012
roku, w których minimalnie przekroczyła próg wyborczy (5,88%) do wyborów
w 2016 r., uzyskując, z poparciem 12,1% oraz 21. mandatami47, drugie miejsce
w Radzie Narodowej Republiki Słowacji zajmuje stotną pozycję w klubie partii
parlamentarnych.
Sieć (słow. Siet, #Siet) zarejestrowana 12.06.2014 r. przez posła R. Prochazkę
przetrwała do 2018 roku. Była ugrupowaniem o profilu centrowym. W programie mocno akcentowała kwestie związane z bezpieczeństwem socjalnym (np.
wprowadzenie emerytury min. 300 euro), współpracę w ramach UE oraz rozwój gospodarczy. W wyborach parlamentarnych w 2016 r. Sieć uzyskała 5,6%
poparcia, 10 mandatów. Do sierpnia 2016 r. partia współtworzyła gabinet rządowy z partią Směr48. W 2017 roku pięcioro posłów przeszło do klubu poselskiego Most-Hid, a partia znalazła się poza koalicją rządzącą i formalnie straciła
całą poselską reprezentację w parlamencie. W 2018 roku ugrupowanie przyjęło nazwę Słowacka Partia Konserwatywna (słow. Slovenska konzervativna
strana, SKS).
Jesteśmy Rodzinną (Sme Rodina) – partia powstała w 2015 r. Założycielem
ugrupowania był przedsiębiorca B. Kollar. Jest to partia protestu o profilu prawicowym i anty-establishmentowym. W programie politycznym Sme-Rodina
bardzo mocno akcentuje hasła ksenofobiczne, skierowane przeciwko imigrantom. W wyborach parlamentarnych w 2016 r. partia uzyskała 6,6% poparcia,
11 mandatów49.

Strona partii SAS: http://www.sas.sk [data dostępu: 2.12.2017r.] oraz A. Czyż,
S. Kubas: Państwa Grupy…, s. 156.
48
Strona partii SIET: http://siet.sk [data dostępu: 3.12.2017r.].
49
Strona partii SME-RODINA: http://hnutie-Směrodina.sk [data dostępu: 2.12.2017r.].
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Parties and the Political System in the Slovak Republic
Su m m a r y
The subject of this chapter is an analysis of issues related to the development of the
party system in the Slovak Republic in the democratization process from the early 1990s
until 2017. The authors distinguish the stages of the Slovak party system following the
onset of the velvet revolution and collapse of socialism in Czechoslovakia, through the
functioning of the party system in independent Slovakia under the circumstances of
the two-block rivalry, and next during the broad democratic coalition government until
the emergence of a multi-party system with one leading party after 2006. The chapter
also provides the characterization of contemporary Slovak political parties which have
influence on the models of political rivalry, the functioning of the party system, and
its stabilization in this country.
Key words: velvet revolution, authoritarianism, mečiarism, hybrid democracy, consolidation of anti-Mečiar opposition
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Die Parteien und das Parteisystem in der Slowakischen Republik
Zu s a m me n fa s s u ng
Zum Thema des Kapitels wird die Analyse der die Bildung des Parteisystems in
der Slowakischen Republik im Demokratisierungsprozess vom Anfang der 90er Jahre
des 20.Jahrhunderts bis zum Jahr 2017 angehenden Fragen. Die Verfasser unterscheiden die einzelnen Entwicklungsphasen des slowakischen Parteisystems: von Samtener
Revolution und Niedergang des Sozialismus in der Tschechoslowakei, über das Zweiparteiblocksystem der souveränen Slowakei, die Regierung der großen demokratischen
Koalition bis zum Mehrparteiensystem mit einer herrschenden Partei nach 2006. Das
Kapitel beinhaltet überdies die Charakteristik von den heutzutage fungierenden slowakischen Parteien, die für politische Rivalität als auch Funktionieren und Stabilisierung
des slowakischen Parteisystems von Bedeutung sind.
Schlüsselwörter: Samtene Revolution, Autoritarismus, Mečiarismus, hybride Demokratie, Konsolidation der Opposition gegen Mečiar
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5

Partie i system partyjny na Węgrzech
Przez długi okres węgierski system partyjny wydawał się jednym z najbardziej stabilnych wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej. Okazało się
jednak, że wieloletnia dwubiegunowa rywalizacja lewicy reprezentowanej przez
Węgierską Partię Socjalistyczną (węg. Magyar Szocialista Párt, MSzP) oraz prawicy w postaci Związku Młodych Demokratów (węg. Fiatal Demokraták Szövetsége, Fidesz) może ulec destabilizacji. Po 2010 roku doszło do wzrostu znaczenia Fideszu przy jednoczesnym osłabnięciu MSzP. Jeżeli chodzi o pozostałe
partie polityczne, działające na forum parlamentu po 1990 roku, to odgrywały
one rolę drugoplanową.
Z perspektywy czasu możemy wyróżnić kilka istotnych etapów rozwoju
systemu partyjnego Węgier. Po pierwsze, jeszcze przed upadkiem socjalizmu
w okresie jego liberalizacji (koniec lat 80. XX wieku) zalegalizowano działalność niekomunistycznych organizacji i partii politycznych. Po drugie, w latach
1990–1994, czyli w trakcie pierwszej kadencji parlamentu, doszło do zarysowania się podstaw omawianego systemu, przekształceń o znacznej dynamice
oraz odmiennej od późniejszych okresów konfiguracji najważniejszych partii
na poziomie parlamentarnym. Po trzecie, pomiędzy 1994 i 2010 rokiem węgierski system partyjny opierał się na równowadze sił, dzięki czemu do władzy
dochodził MSzP lub Fidesz. Po czwarte, po 2010 roku nastąpiło zachwianie
wcześniejszej równowagi oraz zdobycie przewagi przez prawicowy Fidesz;
jednocześnie węgierska lewica uległa rozdrobnieniu, a po 2014 roku utraciła
nawet status najważniejszej partii opozycyjnej na rzecz radykalnie prawicowego
Jobbiku1.
S. Kubas: Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na przykładzie Republiki
Czeskiej i Węgier (1990–2016). Katowice 2018, s. 483–484.
1
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Pojawienie się węgierskiego systemu partyjnego w procesie demokratyzacji
na Węgrzech ma pretranzycyjną genezę. Na Węgrzech jeszcze przed upadkiem
socjalizmu powstały niezależne od partii komunistycznej podmioty polityczne.
Sytuacja ta wynikała z rozpoczętego w drugiej połowie lat 80. XX wieku procesu
liberalizacji, który w opinii ówczesnej elity władzy miał uzdrowić pogrążone
w chaosie państwo. W zamian za wprowadzenie łagodniejszej formy reżimu
i dopuszczenie do głosu opozycji, władza liczyła na jej pomoc w przezwyciężeniu piętrzących się trudności. W 1985 roku w Monor odbył się pierwszy zjazd
opozycji, w którym uczestniczyło czterdziestu pięciu dysydentów. Mimo spotkania zjazd nie zakończył się uzgodnieniem wspólnego stanowiska2.
W latach 80. XX wieku w węgierskiej opozycji antysystemowej możemy
odnaleźć co najmniej dwa główne nurty ideologiczne. Pierwszy z nich miał
charakter narodowy, drugi liberalny. Zwracają na to uwagę m.in. Barbara
J. Falk, Zoltan Ripp i Rudolf Tökés. Dwaj ostatni autorzy dodają jeszcze nurt
trzeci o radykalnie socjalnych podstawach3. Narodowcy i liberałowie współpracowali ze sobą do 1987 roku, gdy w samizdatowym czasopiśmie „Beszélő” ukazał się artykuł Społeczny kontrakt (węg. Társadalmi szerződés), którego autorami
byli czołowi reprezentanci nurtu liberalnego János Kis, Ferenc Kőszeg i Ottilia
Solt. Narodowcy poczuli się urażeni tym, że nie zostali zaproszeni do przygotowania kontraktu. Társadalmi szerződés był w istocie jednocześnie programem
przemian i apelem skierowanym do rządu, zawierał postulaty dotyczące politycznej, społecznej i gospodarczej wolności4.
W związku z tym na drugi zjazd opozycji, który miał miejsce w Lakitelek 27 września 1987 roku, opozycja narodowa nie zaprosiła liberałów. Poza
tą sytuacją zjazd charakteryzowały jeszcze dwa inne istotne wydarzenia. Po
pierwsze, uczestniczył w nim członek Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (węg. Magyar Szocialista Munkáspárt, MSzMP) Imre Pozsgay, reprezentant
skrzydła reformatorów. Korzystając z poparcia Michaiła Gorbaczowa oraz części członków rodzimej partii komunistycznej, reformatorzy pragnęli wyprowadzić państwo z kryzysu poprzez uwolnienie niektórych sfer życia publicznego.
B. Góralczyk: Węgierski pakiet. Warszawa 2000, s. 63–67.
Szerz. B.J. Falk: The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe. Budapest–New
York 2003, s. 125; R. Tőkés: Hungary’s Negotiated Revolution: Economic Reform, Social Change
and Political Succession. 1957–1990. Cambridge–New York 1998, s. 168–169; Z. Ripp: Unity
and Division. The Opposition Roundtable and its Relation to the Communist Party. In: The
Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy. Ed. A. Bozóki. Budapest
2002, s. 6.
4
B. Góralczyk: Węgierski pakiet…, s. 74–77; B.J. Falk: The Dilemmas of Dissidence…,
s. 131–133, 278–281.
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Zakładali jednak zachowanie dominacji MSzMP i ustroju socjalistycznego. Imre
Pozsgay szukał porozumienia z opozycją, która zaczęła cieszyć się coraz większym poparciem społecznym. Po drugie, konsekwencją zjazdu było powstanie Węgierskiego Forum Demokratycznego (węg. Magyar Demokrata Fórum,
MDF). W swoim pierwszym programie MDF zaznaczał, że należy porozumieć
się z elitą władzy i przeprowadzić negocjacje związane z implementacją reform
w państwie. Żądano m.in. zmiany systemu wyborczego i przeprowadzenia wolnych wyborów parlamentarnych5.
Liberalny nurt opozycji węgierskiej przyczynił się do powstania dwóch ważnych, z punktu widzenia systemu partyjnego, podmiotów politycznych. Jeszcze
w maju 1988 roku powstała Sieć Wolnych Inicjatyw (węg. Szabad Kezdeményezések Hálózata). Jej twórcy dopuszczali możliwość porozumienia się z władzą, ale zaznaczali, że są zwolennikami demontażu socjalizmu i wprowadzenia demokracji. W listopadzie 1988 roku Sieć przekształciła się w Węgierski
Związek Wolnych Demokratów (węg. Szabad Demokraták Szövetsége, SzDSz),
który za swój program przyjął Társadalmi szerződés. Rok później SzDSz wystąpił z nowymi postulatami, dotyczącymi wielopartyjnego systemu politycznego,
wolnych wyborów, utworzenia Sądu Konstytucyjnego oraz urzędu prezydenta.
Drugim ważnym opozycyjnym podmiotem o charakterze liberalnym był Fidesz.
Mimo że powstał 30 marca 1988 roku, jego geneza jest głębsza. Już w 1982 roku
w kolegium Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie
zorganizowała się grupa młodzieży akademickiej, która pragnęła działać w obronie swoich interesów. Wśród założycieli byli m.in. V. Orbán, Lajos Simicska,
Gábor Fodor, László Kövér, János Áder i József Szájer. W pierwszym programie
z 1988 roku Fidesz podkreślał konieczność zakończenia rządów socjalistycznych,
otwarcia węgierskiej gospodarki oraz polepszenia standardów edukacyjnych6.
Jeżeli chodzi o partię komunistyczną, to w drugiej połowie lat 80. XX
wieku występowały w niej dwa główne skrzydła: konserwatyści oraz reformatorzy. Konserwatystom przewodził wieloletni sekretarz generalny MSzMP
János Kádár, a po jego odejściu w maju 1988 roku Károly Németh i György
Lázár. Jeżeli chodzi o reformatorów, to Jacek Wojnicki zauważa wśród nich
dwie podgrupy. Wśród liberalnych reformatorów działali Károly Grósz i Miklós
Németh, a demokratycznych reformatorów reprezentował Imre Pozsgay7. WyraB. Góralczyk: Węgierski pakiet…, s. 73.
Z. Ripp: Unity and Division…, s. 3–39; J. Debreczeni: Viktor Orbán. Jeden obóz, jeden
sztandar, jeden wódz. Przeł. T. Kantorowski, I. Makarewicz, B. Rubiński, M. Tyc, M. Tyszko.
Warszawa 2015, s. 1–46.
7
J. Wojnicki: Kształtowanie się systemów wielopartyjnych Europy Środkowowschodniej.
Pułtusk 2004, s. 97.
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zem rozbieżności pomiędzy konserwatystami, a reformatorami było powołanie
do życia autonomicznych ruchów przez tych drugich: Nowego Frontu Marcowego (węg. Új Márciusi Front), założonego przez Rezső Nyersa, oraz Patriotycznego Frontu Ludowego (węg. Hazafias Népfront) założonego przez Imre
Pozsgay’a8. Dodajmy, że konserwatyści powołali w ramach MSzMP swoje ugrupowanie pod nazwą Towarzystwo Ferenca Münnicha (węg. Ferenc Münnich
Társaság).
W 1988 roku przewagę w MSzMP zdobyli reformatorzy, co umożliwiło rozpoczęcie procesu przygotowań do wspólnych rozmów elity władzy z opozycją. Socjalistycznym reformatorom na Węgrzech chodziło o to, żeby wspólnymi
siłami znaleźć sposób wyjścia z kryzysowej sytuacji, w której znalazło się państwo węgierskie. Wydawało się, że poparcie społeczne dla opozycji pozwoli
partii komunistycznej przeprowadzić konieczne zmiany. W 1988 roku elita władzy podjęła decyzję o umożliwieniu wszystkim opozycyjnym podmiotom legalizacji swojej podmiotowości w formie stowarzyszeń. Następnie Zgromadzenie
Krajowe uchwaliło ustawę o stowarzyszeniach, która weszła w życie w styczniu 1989 roku. Wprowadziła ona pluralizm polityczny na Węgrzech jeszcze
przed upadkiem socjalizmu, wywierając ogromny wpływ na rodzący się system
partyjny.
W związku z wejściem w życie ustawy o stowarzyszeniach wiele podmiotów politycznych dokonało rejestracji w sądach. Poza trzema najważniejszymi
partiami opozycyjnymi, o których była mowa powyżej (SzDSz, Fidesz, MDF),
pod koniec lat 80. XX wieku na Węgrzech pojawiły się i inne antysystemowe
organizacje. Wiele z nich dokonało reaktywacji, odwołując się do partii, które
działały w okresie poprzedzającym socjalizm. Wśród tych ugrupowań znalazły
się m.in.: Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy Rolnych (węg. Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, FKgP), Węgierska Partia Demokratyczna
(węg. Magyar Szociáldemokrata Párt, MSzDP), Chrześcijańsko-Demokratyczna
Partia Ludowa (węg. Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP), Narodowa Partia Chłopska (Magyar Néppárt, MNP), czy Towarzystwo im. Endre BajscyZsylinszky’ego (węg. Bajcsy-Zsilinszky Társaság)9.
Rezygnacja z monopolu władzy rodziła kolosalne skutki dla przyszłych
wydarzeń na Węgrzech. Należy zaznaczyć, że proces demokratyzacji w tym
państwie rozpoczął się po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy elitą władzy
komunistycznej a opozycją, które przyjęły formę obrad tzw. trójkątnego stołu
A. Czyż, S. Kubas: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej – od Jánosá
Kádára do Viktora Orbána. Katowice 2011, s. 55.
9
Z. Ripp: Unity and Division…, s. 11.
8
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(węg. Nemzeti Kerekasztal, NKA). To w ich trakcie zapadła decyzja o przeprowadzeniu wolnych wyborów parlamentarnych10.
Przed trójkątnym stołem własne obrady zorganizowały ugrupowania opozycyjne, które nie posiadały jednolitej struktury. Opozycyjny okrągły stół (węg.
Ellenzéki Kerekasztal, EKA) trwał od 22 marca do 22 czerwca 1989 roku, a jego
głównym celem miało być wypracowanie wspólnego stanowiska wobec partii
komunistycznej11. Natomiast węgierski trójkątny stół odbywał się od 13 czerwca
do 18 września 1989 roku. Zakończyło go podpisanie umowy, która zapowiadała
wprowadzenie poprawek do konstytucji o charakterze demokratycznym, a także
przeprowadzenie wolnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Obrady
NKA ujawniły rodzące się różnice pomiędzy partiami opozycyjnymi. MDF pragnął uchodzić za głównego reprezentanta interesów opozycji i pierwszoplanowy
podmiot w negocjacjach z MSzMP, spychając tym samym inne ugrupowania opozycyjne na dalsze miejsce. Te z kolei obawiały się, że ta sytuacja prowadzić może
do zbytnich ustępstw i uzyskania niepożądanych korzyści przez partię komunistyczną. W umowie kończącej obrady NKA zapisano, że wybory prezydenckie
odbędą się przed parlamentarnymi, w związku z czym będą miały charakter bezpośredni. Było to ewidentnym ukłonem w stronę MSzMP, który w tym czasie miał
najpopularniejszego polityka w państwie (Imre Pozsgay), zdolnego do zwycięstwa
w elekcji prezydenckiej. W obawie przed realizacją tego scenariusza SzDSz i Fidesz
nie podpisały umowy. Co więcej, z ich inicjatywy przeprowadzono 22 listopada
1989 roku referendum ogólnonarodowe m.in. W sprawie wyboru prezydenta.
Zakończyło się ono sukcesem tych dwóch opozycyjnych partii liberalnych i uniemożliwiło wybór głowy państwa przed wyłonieniem składu parlamentu12.

5.1. Kształtowanie się podstaw systemu partyjnego: 1990–1994
Przechodząc do omówienia początkowego etapu rozwoju węgierskiego
systemu partyjnego w ramach tworzenia demokratycznego systemu politycznego, powinniśmy podkreślić, że – podobnie, jak i w innych państwach Europy
Środkowej i Wschodniej – także i na Węgrzech podziały socjopolityczne miały
A. Antoszewski: Tranzycja polityczna. W: Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski,
R. Herbut. Wrocław 2004, s. 461.
11
B. Góralczyk: Węgry. Transformacja pokomunistyczna. 1990–2003. Warszawa 2003,
s. 42–52.
12
J. Bayer: The Process of Political System Change in Hungary. “Begegnungen: Schriftenreihe des Europa Institutes”. Budapest 2003, s. 172; M. Podolak: Instytucja referendum
w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989-2012). Lublin 2014, s. 329–331.
10
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mniejszy wpływ na kształtowanie się systemów partyjnych niż w Europie
Zachodniej. Nie zmienia to faktu, że po upadku socjalizmu pojawiły się ponownie, jednakże najważniejsze partie polityczne zmuszone były do zwrócenia się
o poparcie do bardzo szerokich i zróżnicowanych grup społecznych.
Poza tym, jak wskazuje Andrzej Antoszewski, u zarania systemów partyjnych
w Europie Środkowej i Wschodniej dostrzec należy jeszcze dwie istotne cechy. Po
pierwsze, podczas gdy partie polityczne w naszym regionie dopiero powstawały,
partie w Europie Zachodniej znajdowały się na zupełnie innym poziomie rozwoju. Pamiętajmy, że na Zachodzie już pod koniec XX wieku znaczenie tradycyjnych podziałów socjopolitycznych zaczęło zanikać, pogłębiał się kryzys ideologii,
wzrosła rola środków masowego przekazu, zmalało znaczenie dużej bazy członkowskiej. W związku z tym baczni obserwatorzy trendów zachodnioeuropejskich
wiedzieli o kierunkach zmian i musieli je uwzględniać w momencie tworzenia
partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Po drugie, w momencie
narodzin partie w naszym regionie spotkały się z niechęcią obywateli do polityki
i brakiem zaufania odziedziczonym po poprzednim reżimie13.
Pomiędzy zakończeniem obrad trójkątnego stołu, a pierwszymi wolnymi wyborami do Zgromadzenia Krajowego nastąpiły istotne zmiany w partii komunistycznej. W październiku 1989 roku reformatorskie skrzydło MSzMP utworzyło Węgierską Partię Socjalistyczną, natomiast konserwatyści powołali do życia w grudniu
tego samego roku Węgierską Partię Robotniczą (węg. Magyar Munkáspárt, MMP).
Ze względu na przyjętą postawę i stosunek do przeszłości Jacek Wojnicki umiejscawia MSzP w gronie postkomunistycznych partii reformatorskich, a MMP wśród
nostalgicznych. Podczas gdy pierwsze oparły się na wartościach socjaldemokratycznych, drugie dążyły do zachowania radykalnego socjalistycznego oblicza14.
Charakterystyczną cechą rodzącego się systemu partyjnego na Węgrzech był
fakt dwuwymiarowego podziału pomiędzy partiami. O ile w Polsce i Czechosłowacji podstawową osią podziału była rywalizacja pomiędzy zwolennikami
dawnego reżimu i jego przeciwnikami, to na Węgrzech poza tym wymiarem
pojawił się także rozdźwięk wśród partii opozycyjnych.
W kampanii wyborczej przed pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi MDF podnosił istotną kwestię mniejszości węgierskiej, zamieszkującej sąsiednie państwa, obiecując rodakom wsparcie i pogłębienie solidarności.
W sprawach gospodarczych postulowano wprowadzenie łagodnych zmian
opartych na społecznej gospodarce rynkowej, a w polityce zagranicznej neuA. Antoszewski: Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Poznań–Wrocław
2005, s. 23–24.
14
J. Wojnicki: Kształtowanie się systemów wielopartyjnych…, s. 96.
13
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tralność w relacjach z ZSRR i otwarcie na Europę Zachodnią. Fidesz proponował całkowite otwarcie i wolność gospodarki oraz prywatyzację majątku państwowego. Podobnie wypowiadał się SzDSz. Te dwa ugrupowania były również
zbieżne w stosunku do ZSRR – uważały, że należy zakończyć politykę uległości w stosunku do tego państwa. Agrarny FKgP skupił się przede wszystkim
na sprawach wsi i uważał za konieczne przeprowadzenie prywatyzacji rolnictwa, a także denacjonalizację wszystkich gałęzi gospodarki. Natomiast chadecki KDNP swoim apelem wyborczym starał się objąć całe społeczeństwo, obiecując łagodne zmiany w gospodarce15.
Wybory parlamentarne miały się odbyć na podstawie nowelizacji konstytucji
z 18 października 1989 roku, a także ustawy XXXIV o wyborach deputowanych
do Zgromadzenia Krajowego z 20 października 1989 roku16. Wybory ogłaszał
prezydent Republiki. Czynne i bierne prawo miały osoby po ukończeniu 18 roku
życia17. Do jednoizbowego Zgromadzenia Krajowego wybierano 386 posłów,
przy czym 176 deputowanych w jednomandatowych okręgach wyborczych,
152 w wielomandatowych okręgach, a 58 miejsc przyznawano z listy krajowej.
System wyborczy miał charakter mieszany, co oznaczało, że składał się z komponentu proporcjonalnego i większościowego. W okręgach jednomandatowych
kandydat musiał wcześniej otrzymać poparcie co najmniej 750 mieszkańców
danego okręgu. Listę w okręgu wielomandatowym miało prawo zgłosić ugrupowanie, które wystawiło kandydatów w co najmniej ¼ okręgów jednomandatowych znajdujących się na obszarze okręgu wielomandatowego. Mandaty z listy
krajowej przysługiwały tylko tym partiom, które stworzyły listy regionalne w co
najmniej 7 z 20 okręgów wielomandatowych. W okręgach jednomandatowych
obowiązywała większość bezwzględna przy frekwencji 50%. Jeżeli nie spełniono
tych warunków, odbywała się druga tura, w której wygrywał jeden z dwóch
kandydatów z pierwszej tury przy zachowaniu minimalnej frekwencji 25%.
Zarówno w okręgach wielomandatowych, jak i na poziomie listy krajowej obowiązywał czteroprocentowy próg wyborczy dla jednej partii, dziesięcioprocentowy dla koalicji dwóch partii i piętnastoprocentowy dla trzech i więcej partii.
W okręgach wielomandatowych przeliczanie głosów na mandaty odbywało się
K. Sobolewska-Myślik: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku. Kraków 1999, s. 80–98.
16
Act XXXIV of 1989 on the Election Members of Parliament (Ustawa XXXIV z 1989 roku
o wyborze członków Parlamentu). Http://www.valasztas.hu/ujweb/vjt_en.htm [data dostępu:
29.09.2016 r.].
17
W. Brodziński: Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Węgier. W: Prawo wyborcze
do parlamentu w wybranych państwach europejskich. Red. S. Grabowska, K. Składowski.
Kraków 2006, s. 270–278.
15
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przy wykorzystaniu metody Hagenbacha-Bischoffa, natomiast w poziomie krajowym obowiązywała metoda d’Hondta18.
Pierwsze wolne wybory do Zgromadzenia Krajowego odbyły się 25 marca
i 8 kwietnia 1990 roku. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 65,09%, a w drugiej turze 44,14%19. W wyborach udział wzięło 28 partii politycznych20.
Wyniki wyborów pokazały, że zwycięski MDF nie będzie w stanie utworzyć
większościowego rządu. Uzyskał on 164 mandaty na 386 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zajął SzDSz (92), trzecie FKgP (44), czwarte MSzP (33), piąte
ex aequo Fidesz i KDNP (po 21), a siódme Związek Rolniczy-Narodowa Partia
Rolnicza (węg. Agrárszövetség – Nemzeti Agrár Párt, ASZ) (1). W parlamencie
znaleźli się także reprezentanci koalicji SzDSz-Fidesz (2), ASZ i Związku Miast
i Miasteczek (węg. Szövetség a Faluért, a Vidékért, SZFV) (1) i KDNP-FideszSzDSz (1), a posłowie niezależni zdobyli 6 mandatów.
Początkowo MDF próbował porozumieć się z Fideszem, ale kolegialny
zarząd tej partii odrzucił możliwość wejścia do koalicji rządowej. Jednocześnie
przyszły premier i lider MDF József Antall skierował propozycję stworzenia
wspólnego rządu do koalicjantów z okresu kampanii wyborczej, czyli FKgP
i KDNP. Ostatecznie w pierwszym od ponad czterdziestu lat niekomunistycznym rządzie MDF objął 10 ministerstw, FKgP 4, KDNP 1, a politycy niezależni 3.
Podstawowym zadaniem centro-prawicowego gabinetu było przeprowadzenie wielkich zmian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Proces ten
odbywał się w dynamicznie zmieniających się warunkach. Jeszcze w 1990 roku
J. Antall umocnił swoją pozycję w MDF, gdy z funkcji wiceprzewodniczącego
zrezygnował jego główny rywal Csaba Kiss. W tym samym roku J. Antall porozumiał się z liderami SzDSz w sprawie wyboru prezydenta państwa, którego
miał dokonać parlament. W zamian za udzielenie poparcia dla kandydata SzDSz
na urząd prezydenta (Árpád Göncz), J. Antallowi udało się pozyskać głosy tego
ugrupowania przy uchwalaniu przez Zgromadzenie Krajowe zasady konstruktywnego wotum nieufności, która wzmacniała pozycję premiera21.
S. Kubas: Wpływ węgierskiego systemu wyborczego na wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego i Parlamentu Europejskiego w latach 1990–2009. „Studia Wyborcze” 2010,
tom IX, s. 123–125.
19
Hungary. Parliamentary Chamber. Országgyűlés. Http://www.ipu.org/parline-e/
reports/arc/2141_90.htm [data dostępu: 9.02.2016 r.].
20
L. Benda: System partyjny Węgier. W: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Red.
A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2003, s. 76–77.
21
P. Sula: System partyjny Republiki Węgier. Wrocław 2005, s. 130; R. Glajcar: Węgry.
W: Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Migalski. Sosnowiec 2005, s. 65–66.
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0

6

1

1

2

1

3

1

1

11

35

114
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5 081 849
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0

0

0

0

154 003

317 183

439 448

534 897

576 256

1 050 440

1 213 820
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100

12,6

0

0

0

0

3,1
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9
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24,7
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0

0

0

0

0

0

8

8
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16
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mandaty
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90

0

0

0

0

0

0

10
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23
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mandaty
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386

0

6

1

1

2

1

21

21

33

44

92

164

mandaty

100

0

1,5

0,3

0,3

0,5

0,3

5,4

5,4

8,5

11,4

23,8

42,5

procentowy
udział
mandatów
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Opracowanie własne na podstawie: F. Grotz, L. Hubai: Hungary. W: Elections in Europe. A Data Book. Red. D. Nohlen, P. Stöver. Baden-Baden, Nomos,
2010, s. 873 i n.; Nemzeti Választási Iroda. Országgyűlési választások Magyarországon 1990. http://www.valasztas.hu/ujweb/index_en.htm [data dostępu:
9.02.2016r.].
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703 105
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529 299
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342 674

1 082 965

SzDSz

Niezależni

1 186 791

głosy

MDF

Partie polityczne
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Tabela nr 5.1. Wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego Republiki Węgier w 1990 roku

5.1. Kształtowanie się podstaw systemu partyjnego: 1990–1994

133

134

Rozdział 5. Partie i system partyjny na Węgrzech

Wyniki jesiennych wyborów samorządowych z 1990 roku wskazały, że zaledwie po kilku miesiącach od sukcesu MDF i powołania rządu z KDNP i FKgP
Węgrzy tracą zaufanie do elity władzy. Zwycięzcą tych wyborów były SzDSz
i Fidesz22. Również frekwencja okazała się zaskakująca, gdyż w pierwszej turze
osiągnęła 40,2%, a w drugiej 25,86% i była znaczenie niższa od tej z wyborów parlamentarnych. Węgierski politolog Atilla Ágh twierdzi, że przyczyną
niższego poziomu partycypacji obywateli w wyborach samorządowych była
powracająca apatia i spadek euforii z przełomu 1989 i 1990 roku, oraz rodzące
się rozczarowanie działalnością partii politycznych23.
W koalicji rządowej dochodziło do sporów. Jedną z przyczyn było bardzo
stanowcze, wręcz niekonsensualne stanowisko charyzmatycznego premiera
J. Antalla. W wyniku jego konfliktu z przewodniczącym FKgP Józsefem Torgyánem, a także wewnętrznych sporów w samym agrarnym ugrupowaniu, J. Torgyán odszedł z własnej partii pod koniec 1991 roku. Niesnaski w MDF doprowadziły do usunięcia Istvána Csurki, jednego z krytyków premiera, który w 1993
roku założył skrajnie prawicową Węgierską Partię Sprawiedliwości i Życia
(węg. Magyar Igazság és Élet Pártja, MIÉP)24.
Tymczasem we wrześniu 1991 roku wśród partii opozycyjnych narodziło się
porozumienie. Dotyczyło ono krytyki działań rządu i wyrażało obawę przed
autorytarnymi i populistycznymi działaniami J. Antalla. Podkreślano fakt
zawłaszczania państwa przez opcję narodową szczególnie po tym, jak premier
podjął działania na rzecz obsadzenia stanowisk szefów radia i telewizji lojalnymi wobec MDF osobami25. Krytykowano także zachowawcze działania w sferze gospodarczej. Głównymi podmiotami porozumienia, które przyjęło formalną
postać dokumentu Karta Demokratyczna, były SzDSz i MSzP, chociaż w luźny
sposób poparł je także Fidesz. W ten sposób izolowany na forum parlamentu
MSzP został zaakceptowany przez opozycyjny SzDSZ, co miało duży wpływ
na zmianę struktury węgierskiego systemu partyjnego26.
A. Wolff-Pawęska: Oswojona rewolucja: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji. Poznań 1998, s. 301.
23
A. Ágh: Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans. Cheltenham
1998, s. 19–23.
24
B. Góralczyk: Węgry. Transformacja pokomunistyczna…, s. 59–60; B. Góralczyk:
Węgierski pakiet…, s. 135–137 i 142–145.
25
B. Góralczyk: Węgierski pakiet…, s. 138–142.
26
U. Korkut: Liberalization. Challenges in Hungary. Elitism, Progressivism, and Populism. New York 2012, s. 38; The Democratic Charter: What Kind of Hungarian Republic Do
We Want? “East European Reporter” 1992, vol. 5, no. 1. Cyt. za: K. Sobolewska-Myślik:
Partie i systemy partyjne Europy Środkowej…, s. 112–113.
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Pozostałe ugrupowania i kandydaci niezależni bez mandatu
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7
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1

1
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17,9
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Opracowanie własne na podstawie: F. Grotz, L. Hubai: Hungary. In: Elections in Europe. A Data Book. Eds. D. Nohlen, P. Stöver. Baden-Baden, Nomos,
2010, s. 873 i n.; Nemzeti Választási Iroda. Országgyűlési választások Magyarországon 1994. http://www.valasztas.hu/ujweb/index_en.htm [data dostępu:
9.02.2016 r.].

* Partia Przedsiębiorców (węg. Vállalkozók Pártja, VP)
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W 1994 roku doszło do drugich wyborów parlamentarnych (8 i 29 maja).
W pierwszej turze frekwencja wyniosła 68,9%, a w drugiej 55,1%27.
Ogromny sukces odniósł MSzP, który po czterech latach odzyskał – oczywiście, w innej formule politycznej i innych warunkach – władzę. Zdobył 209 mandatów, ponad połowę miejsc w parlamencie. Z matematycznego punktu widzenia był w stanie utworzyć rząd większościowy, ale postanowił porozumieć się
z SzDSz (69) i zaprosić tę partię do koalicji rządowej. Celem tego zabiegu miało
być uzyskanie większej społecznej legitymacji dla rządów. Porażką zakończył
czteroletnie rządy MDF, którego stan posiadania skurczył się ze 164 do 38 mandatów. Także FKgP sporo stracił otrzymując 21 mandaty zamiast 44, jak w 1990
roku. Natomiast trzeci koalicjant, KDNP, powiększył stan posiadania o 1 mandat
(22). W Zgromadzeniu Krajowym znalazł się także Fidesz (20), ASZ (1) i VP (1).
Przeprowadzenie drugich wolnych wyborów oznaczało potwierdzenie
kursu, jaki objęły elity polityczne w 1989 roku, kontynuację procesu demokratyzacji. Alternacja władzy w 1994 roku zasługuje na uwagę ze względu na fakt,
że socjaliści po raz pierwszy w historii Węgier przejęli rządy w wyniku demokratycznych wyborów. Podkreślmy jednak, że ich sukces nie był wyłącznie
wynikiem programu wyborczego, ale konsekwencją utożsamienia MSzP przez
Węgrów ze względnym spokojem i bezpieczeństwem sprzed 1990 roku.

5.2. Rozwój systemu partyjnego: 1994–2010
Kolejnym etapem rozwoju systemu partyjnego na Węgrzech było jego przesunięcie się z początkowej, wstępnej i dynamicznej fazy na pozycję o bardziej
stabilnym charakterze. Katarzyna Sobolewska-Myślik wskazuje, że ugrupowania, które pojawiły się w początkowym okresie kształtowania się systemów
partyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym i na Węgrzech, nie mogą
być jeszcze uznawane za typowe partie polityczne, dlatego też proponuje, aby
nazywać je mianem pseudopartii, protopartii lub partii embrionalnych28. Ugrupowania polityczne z pierwszej połowy lat 90. XX wieku były instytucjonalnie niestabilne i nie miały wykształconej struktury. Poza tym miały trudności
w pozyskaniu trwałej i lojalnej bazy członkowskiej, oraz pewnych źródeł finanHungary. Parliamentary Chamber. Országgyűlés. Http://www.ipu.org/parline-e/
reports/arc/2141_94.htm [data dostępu: 9.02.2016 r.]; NSD. European Election Database.
Hungary: Parliamentary Elections 1994. Http://eed.nsd.uib.no/webview/index.jsp?study=
http://129.177.90.166:80/obj/fStudy/HUPA1990_Display&mode=cube&v=2&cube=http://
129.177.90.166:80/obj/fCube/HUPA1990_Display_C1&top=yes [data dostępu: 9.02.2016 r.].
28
K. Sobolewska-Myślik: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej…, s. 35.
27
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sowania. Pod koniec lat 90. XX wieku węgierskie partie zaczęły przyjmować
cechy bardziej dojrzałe, które w późniejszym czasie ulegały dalszemu wzmocnieniu. Atilla Ágh stwierdza, że w tym właśnie okresie partie na Węgrzech
osiągnęły formę partii-kartelu29. Wydaje się jednak, że bardziej adekwatnym
stwierdzeniem byłoby uznanie, tak jak to czyni Ryszard Herbut, że partie te
stawały się partiami wyborczymi30. W konsekwencji uzależniły się od państwowych finansów, a ich związki z członkami osłabły. Poza tym zaczęły wykorzystywać znaczenie liderów do tego, aby wzmocnić swoją atrakcyjność i atrakcyjność na rynku politycznym.
Po wyborach parlamentarnych w 1994 roku zmianie uległ wcześniejszy
układ systemu partyjnego. Piotr Sula podkreśla, że to właśnie wtedy, po wyborach parlamentarnych w 1994 roku, rozpoczęło się krzepnięcie systemu partyjnego na Węgrzech, czego symbolem było pojawienie się bipolarnego układu
lewica–prawica31. Wcześniejsza dwubiegunowa oś rywalizacji pomiędzy obozem
narodowo-tradycjonalistycznym (MDF, FKgP, KDNP) oraz liberalnym (SzDSz,
Fidesz) została zastąpiona właśnie przez współzawodnictwo reprezentantów
dwóch wielkich ideologii: konserwatywnej (Fidesz) oraz socjalistycznej (MSzP).
Potwierdzeniem tego zjawiska było zwycięstwo Fideszu w wyborach do Zgromadzenia Krajowego w 1998 roku i przyjęcie prawicowego profilu w drugiej
połowie lat 90. XX wieku.
Na szczególną uwagę zasługuje analiza tych dwóch wielkich partii, które
od 1994 roku wymieniają się pierwszą pozycją zajmowaną w wyborach parlamentarnych. Jeżeli chodzi o MSzP, to pomiędzy 1990 i 1994 rokiem nastąpiła duża zmiana jej wizerunku. Przede wszystkim partia nie miała już czysto socjalistycznego charakteru, ale socjaldemokratyczny. To Gyula Horn, lider
ugrupowania w latach 1990–1998, był w stanie zrealizować cele przekształcenia
MSzP w nowoczesne lewicowe ugrupowanie32. Gdy w 1994 roku stanął na czele
rządu i zaprosił do udziału w koalicji rządowej SzDSz, skutecznie wykorzystał szansę powrotu lewicy do wielkiej polityki. Gabinetowi G. Horna przyszło
zmierzyć się z poważnym wyzwaniem związanym z koniecznością przeprowadzenia trudnych reform społeczno-gospodarczych; wcześniejszy rząd zaniechał tych działań. Reformy wiązały się m.in. z kontynuacją prywatyzacji, ogra29
30

A. Ágh: The Politics of Central Europe. London 1998, s. 9.
R. Herbut: Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych. Wrocław 2002,

s. 105.
P. Sula: System partyjny Republiki Węgier…, s. 138.
K. Hudson: The Evolution and Development of the Hungarian Socialist Party, s. 9–10. Http://
bus.lsbu.ac.uk/resources/CIBS/european-institute-papers/papers2/499.PDF [data dostępu:
29.06.2017 r.].
31
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niczeniem wydatków publicznych i redukcją poziomu konsumpcji33. Natomiast
w polityce zagranicznej rozwijano program integracji ze strukturami euro-atlantyckimi, wzmacniano pozytywne stosunki z sąsiadami i promowano ochronę
praw Węgrów mieszkających w państwach ościennych34. Koalicja socjal-liberalna dotrwała do końca drugiej kadencji parlamentu. Po następnych wyborach
do Zgromadzenia Krajowego w 1998 roku MSzP przeszedł do opozycji. W tym
czasie krytykował Fidesz za wzmacnianie podziałów politycznych w społeczeństwie, promowanie postaw klientelistycznych wśród obywateli, a także ograniczenie wolnej konkurencji na rynku gospodarczym35.
Mimo iż od 1998 do 2004 roku liderem MSzP był László Kovács, to w wyborach parlamentarnych w 2002 roku kandydatem na urząd premiera został Péter
Medgyessy. W trakcie kampanii wyborczej MSzP zależało na tym, aby frekwencja wyborcza była wysoka, gdyż to – przy jednoczesnym pozbyciu się mniejszych partii z parlamentu – wzmacniało pozycję ugrupowania w ostatecznym
podziale mandatów. Dlatego też działacze lewicy wzywali obywateli do stawienia się przy urnach wyborczych.
Jeżeli chodzi o program wyborczy, to MSzP opublikował go 26 stycznia
2002 roku pod nazwą Potrzeba zmiany na rzecz dobrobytu. Lewica uważała, że
należy dokończyć proces transformacji społecznej i gospodarczej, który de facto
rozpoczęła, wprowadzając program Lajosa Bokrosa w 1995 roku (uległ deformacji w okresie rządów Fideszu). Jednocześnie P. Medgyessy zaprezentował plan
programu swojego rządu na pierwsze 100 dni zawierający postulaty poprawy
jakości życia obywateli i wzrostu wydatków socjalnych36.
Po niezwykle wyrównanej rywalizacji okazało się, że Fidesz zdobył o 10
mandatów więcej niż MSzP (odpowiednio 188 i 178). Poza tymi dwoma partiami
w Zgromadzeniu Krajowym znalazł się jeszcze tylko SzDSz, co uniemożliwiło
powołanie większościowego gabinetu przez Fidesz ze względu na wzajemne
animozje. W związku z tym pod koniec maja 2002 roku doszło do powołania
rządu koalicji MSzP i SzDSz. Rząd P. Medgyessy’ego rozpoczął realizację programu socjalnego, doprowadzając do wzrostu płac w sektorze pracowników
budżetowych o 50%. W 2004 roku miały miejsce dwa niepokojące dla socjaliK. Sobolewska-Myślik: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej…, s. 161.
F. Somogyi: New Challenges and Responses in Hungarian Foreign Policy. “The Analyst
– Central and European Review – English Edition“ 2005, no. 1, s. 6.
35
L. Benda: System partyjny Węgier…, s. 99–100.
36
Z. Mihályffy: Campaign and Turnout in Hungary (2002). Paper prepared for presentation at the ECPR Joint Sessions of Workshops Workshop 9. Low Turnout – Does It Matter?
Uppsala 2004, s. 3–7. Https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/c515404c-ab2e-464b-a68d4cd91c6d6069.pdf [data dostępu: 30.06.2017 r.].
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stów wydarzenia. Po pierwsze ujawniono, że przed 1990 rokiem premier pracował dla tajnych służb bezpieczeństwa. Po drugie, socjaliści przegrali z Fideszem w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W sierpniu 2004
roku P. Medgyessy’ego zastąpił Ferenc Gyurcsány37. Jego gabinet podjął działania na rzecz poprawy wizerunku partii w społeczeństwie i ograniczył rozwój
wydatków państwowych na sferę socjalną, wprowadzając potrzebne reformy
gospodarcze.
W 2006 roku doszło do drugiego z rzędu zwycięstwa lewicy, a trzeciego
w ogóle. Podobnie jak poprzednio, MSzP zawarł koalicję rządową z SzDSz.
Na czele rządu pozostał Ferenc Gyurcsány. Jednakże zaledwie cztery miesiące
później (wrzesień 2006) miało miejsce najpoważniejsze dla niego w skutkach
wydarzenie. Media przekazały wypowiedź premiera nagraną w trakcie spotkania liderów MSzP sprzed wyborów parlamentarnych, w której ujawnił bardzo zły stan gospodarki i w negatywny sposób ocenił sytuację w państwie.
Natomiast w trakcie kampanii w 2006 r. Ferenc Gyurcsány publicznie mówił
zupełnie coś innego. Węgrzy poczuli się oszukani i masowo zaczęli wychodzić na ulice Budapesztu. Potem fala demonstracji rozlała się na całe państwo.
Jednakże premier nie podał się do dymisji. Wraz z upublicznianiem kolejnych
skandali i afer notowania socjalistów spadały. Jeszcze przed kolejnymi wyborami stało się jasne, że MSzP utracił legitymację do sprawowania dalszych
rządów. W 2009 roku przegrał walkę o naprawę budżetu państwowego, gdy
w referendum Węgrzy wypowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu opłat za
studia i korzystanie ze służby zdrowia. Doprowadziło to do opuszczenia koalicji
rządowej przez SzDSz. W konsekwencji, w kwietniu 2009 roku, F. Gyurcsány
został zastąpiony przez Gordona Bajnaia, który stanął na czele mniejszościowego rządu, popieranego wyłącznie przez MSzP. Dodajmy, że w 2009 roku
MSzP sromotnie przegrał wybory do Parlamentu Europejskiego, a rok później
szóste wybory do Zgromadzenia Krajowego, tracąc 127 mandatów (2006 r.: 186
mandatów; 2010 r.: 59) i prawie milion głosów poparcia38.
Jeżeli chodzi o Fidesz, to przeszedł on znaczącą transformację ideologiczną
w latach 90. XX wieku. W 1993 roku zmieniono zapis umożliwiający nadanie
członkostwa osobom poniżej 35 roku życia, rozszerzając w ten sposób krąg
swoich działaczy. Jednocześnie zastąpiono kolegialne przewodnictwo partii
J. Darski: Węgry. „Europa Środkowo-Wschodnia” 2001/2002, nr XI–XII, s. 264.
Http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=57be2817-bef4-4cff-8516-40e7b
9cefad5&articleId=9d983ef6-3f28-41ce-9057-47eea9de9d9b [data dostępu: 8.04.2017 r.].
38
S. Kubas: Evolution of Preferences at Hungarian Electorate towards Bidimensional “Left-Right” Structure (1990–2013). “Political Preferences” 2013, no. 4, s. 70–71.
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monokratycznym urzędem prezesa, którym został V. Orbán. Nowemu prezesowi udało się przeforsować plan zmian w partii, przesunąć ją z pozycji liberalnych na pozycje narodowo-konserwatywne. W efekcie nastąpił rozłam. Z Fideszu odeszła grupa socjal-liberalnych członków z Gáborem Fodorem na czele.
Pomimo tego do wyborów parlamentarnych w 1994 roku Fidesz nie do końca
pozbył się liberalnych cech ideologicznych – w kampanii wskazywał m.in. na
konieczność lustracji księży, eliminację wpływu religii na życie Węgrów oraz
utrzymanie neutralnego światopoglądowo systemu edukacji39. W drugich wyborach do Zgromadzenia Krajowego uzyskał zaledwie 7% głosów poparcia utrzymując się na pozycji drugorzędnej partii parlamentarnej.
Kolejnym etapem przemian było podjęcie działań na rzecz jednoczenia prawicy i wykorzystania porażki MDF do tego, aby zająć jego miejsce. W 1995
roku Fidesz symbolicznie uzupełnił swoją nazwę o formułę Węgierska Partia
Obywatelska (węg. Magyar Polgári Párt). W tym czasie porozumiał się także
z kilkoma małymi prawicowymi bytami politycznymi. W 1997 roku część działaczy skłóconego wewnętrznie KDNP wstąpiła do Fidesz, a także prawicowe
skrzydło MDF nawiązało sojusz z Fideszem40. W trakcie trwania drugiej kadencji parlamentu Fidesz stał się prawicowym ugrupowaniem o chadecko-tradycjonalistyczno-populistycznym charakterze. Zaczął podkreślać znaczenie narodowej, katolickiej oraz protestanckiej symboliki i wraz z KDNP stworzył Unię
Obywatelską, popieraną przez prymasa Węgier László Paskaia41.
W kampanii wyborczej w 1998 roku Fidesz krytykował działania koalicji MSzP i SzDSz, a także przestrzegał Węgrów przed możliwością powrotu
do komunizmu w przypadku ponownego sukcesu lewicy. Ostatecznie Fidesz
wybory wygrał i stworzył koalicję rządową z MDF oraz FKgP. Po raz pierwszy premierem rządu został V. Orbán, który w swoim programie przedstawił
następujące założenia: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, protekcja rynku
krajowego, ochrona wartości rodzinnych, redukcja zakresu pomocy socjalnej,
działanie na rzecz polepszenia sytuacji mniejszości węgierskiej w państwach

Z. Enyedi: The Role of Agency in Cleavage Formation. “European Journal of Political
Research” 2005, no. 5, vol. 44, s. 703.
40
L. Benda: System partyjny Węgier…, s. 90–91.
41
J. Debreczeni: Viktor Orbán…, s. 111–142; C. Mude, P. Kopecký: The Two Sides of
Euroscepticism. Party Positions on European Integration in East Central Europe. “European
Union Politics” 2002, no. 3, s. 297–326; R. Tankó: Forum. L’ hégémonie du partii Fidesz
et la concentration du système des partis hongrois entre 1990 et 2000. “Studia Universitatis BabesBolyai. Studia Europaea (Studia Universitatis BabesBolyai Studia Europaea)”
2011, no. 3, s. 193–194.
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sąsiednich oraz uwypuklenie pozycji Kościoła katolickiego w społeczeństwie42.
Pierwszemu rządowi Fideszu udało się obniżyć podatki dla małych i średnich
przedsiębiorstw, co pozytywnie wpłynęło na rozwój rodzimej gospodarki. Jednocześnie zadbano o ochronę symboli narodowych. Fidesz dokonał także wymiany
elit w administracji publicznej, obsadzając ważne urzędy lojalnymi współpracownikami. Nie udało się jednak zreformować systemu wyborczego i przejąć
kontroli nad mediami. Ponadto Fidesz wykorzystał swoją pozycję w rządzie
w latach 1998–2002 w celu pozytywnej prezentacji swojego wizerunku43.
W 2000 roku zarząd partii postanowił odciążyć V. Orbána z jednoczesnego
wypełniania funkcji premiera i prezesa partii, dlatego też tę drugą powierzył
László Kövérowi, rok później Zoltánowi Pokorniemu, a w 2002 roku Jánosowi
Áderowi. Od 2003 roku do chwili obecnej szefem ugrupowania ponownie jest
V. Orbán44. Na początku drugiej dekady demokratyzacji Węgier ustabilizowała
się zcentralizowana i zhierarchizowana formuła partii Fidesz z niepodważalnym autorytetem prezesa ugrupowania. Wyraźną pomoc w realizacji tego planu
okazał Lajos Simicksa, który był odpowiedzialny za finanse partii. Wykorzystał on fakt sprawowania przez Fidesz władzy w latach 1998–2002 do tego, aby
wzbogacić podporządkowane partii przedsiębiorstwa państwowymi źródłami
finansowymi45.
Podczas kampanii wyborczej w 2002 roku Fidesz podjął się obrony swoich
osiągnięć z okresu sprawowania rządów, ale pomimo zajęcia pierwszego miejsca w wyborach, nie miał możliwości reelekcji, gdyż w Zgromadzeniu Krajowym znalazły się poza nim tylko MSzP i SzDSz. Fidesz nie miał większości
bezwzględnej, a MSzP i SzDSz podjęły decyzję o nawiązaniu współpracy. Dlatego też po czwartych wyborach parlamentarnych Fidesz przeszedł do opozycji. W tym okresie partia stosowała strategię protestu przeciwko posunięciom
socjalliberalnego gabinetu i kontynuowała pracę nad jednoczeniem węgierskiej
prawicy, powołując w 2005 roku Narodową Instytucję Konsultacyjną. W 2003
roku zmieniono drugi człon nazwy na Węgierską Unię Obywatelską (węg.
Magyar Polgári Szövetség). W wyniku konfliktu pomiędzy partiami rządowymi
Fidesz osiągnął sukces w 2005 roku, gdyż wybory na urząd prezydenta wygrał
jego kandydat, czyli László Sólyom.
Po wycieku informacji o złym stanie gospodarki we wrześniu 2006 roku
Fidesz przeszedł do ofensywy. Stanął na czele manifestacji obywatelskich
42
43
44
45

R. Tankó: Forum. L’ hégémonie du partii Fidesz….
P. Sula: System partyjny Republiki Węgier…, s. 144.
Fidesz. Http://theorangefiles.hu/the-orban-regime/ [data dostępu: 30.09.2015 r.].
J. Debreczeni: Viktor Orbán…, s. 203–211.
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wymierzonych w rząd Ferenca Gyurcsány’ego. József Debreczeni zauważa, że
właśnie wtedy nastąpiło wzmocnienie negatywnego przekazu partii dążącej do
wzniecania nienawiści społecznej i dzielenia społeczeństwa na złych obywateli, popierających lewicę, i dobrych, opowiadających się za prawicą46. V. Orbán
zaprzestał aktywności na forum parlamentu, skupiając się na szukaniu poparcia
społecznego. Odmówił także jakiejkolwiek współpracy z MSzP i SzDSz, których
sytuacja stawała się coraz trudniejsza, w związku z narastającym kryzysem
gospodarczym. W celu łagodzenia pogarszającej się sytuacji rząd chciał wprowadzić częściowe opłaty za studia i korzystanie ze służby zdrowia. Wykorzystał to Fidesz, który w zorganizowanym w 2008 roku referendum zachęcał do
tego, aby obywatele nie poparli tego planu. Tak się też stało. Przez ostatni rok
przed siódmymi wyborami parlamentarnymi Fidesz pracował nad utrzymaniem wysokiego poparcia społecznego, przekraczającego 50%47.
Nieciekawy los spotkał zwycięzcę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Po 1994 roku MDF utracił pozycję, jaką zajmował w okresie tranzycji. Wynikało to z ceny, którą musiał zapłacić za cztery lata rządów
tuż po upadku socjalizmu. W tym okresie partia przechodziła wewnętrzne
podziały, a także poszukiwała wsparcia i sojuszy z innymi partiami i organizacjami48. Jeszcze w 1993 roku z partii odeszła grupa działaczy z Istvánem Csurką,
która stworzyła radykalnie prawicowy MIÉP49, a w 1996 roku MDF opuścili liberałowie z Ivánem Szabó na czele, zakładając Węgierską Demokratyczną Partię
Ludową (węg. Magyar Demokrata Néppárt, MDNP)50. W latach 1998–2002 MDF
wszedł do koalicji rządowej (pod przewodnictwem Fideszu). Będąc w opozycji
do rządu w 2002 roku uzyskał 24, a w 2006 roku 11 mandatów w Zgromadzeniu
Krajowym. W swoich programach wyborczych MDF wyrażał poparcie dla rozwoju polityki socjalnej i dla zwolnienia tempa zbyt szybkich przemian gospodarczych. Wypowiadał się za zacieśnianiem integracji europejskiej. W związku
z coraz gorszymi notowaniami, a także porażką w szóstych wyborach parlamentarnych, MDF uległ rozwiązaniu w 2011 roku51. Z rozbitej partii powstały
Ibidem, s. 407–418.
E. Rytkó: National Referenda in Hungary. Http://www.aceeeo.org/sites/default/files/
PDF/presentation_of_conference/2008/Referenda%20in%20Hungary_english.pdf [data dostępu: 20.09.2015 r.].
48
A. Körösényi: Government and Politics in Hungary. Budapest 1999, s. 35–38.
49
B. Dziemidok-Olszewska: System polityczny Węgier. W: Systemy polityczne państw
Europy Środkowej i Wschodniej. Lublin 2005, s. 587.
50
J. Debreczeni: Viktor Orbán…, s. 111–142.
51
M. Spirova: Political Parties in Post-Communist Societies. New York, Palgrave Macmillian, 2007, s. 84.
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dwa ugrupowania: Demokratyczna Wspólnota Dobrobytu i Wolności (węg. Jólét
és Szabadság Demokrata Közösség, JeSz) oraz Ruch na rzecz Nowoczesnych
Węgier (węg. Modern Magyarországért Mozgalom, MoMa)52.
Znaczny spadek poparcia był także udziałem dwóch koalicjantów MDF
z pierwszego okresu rządów. FKgP zdołał dostać się do parlamentu jeszcze
w 1994 i 1998 roku, po czym od 2002 roku pozostaje poza jego murami. W drugiej połowie lat 90. XX wieku zradykalizował swój agrarny profil, a także zaczął
sięgać po hasła o populistycznym charakterze. W latach 1998–2002 był członkiem rządowej koalicji wraz z Fideszem i MDF. Wtedy też miały miejsca tarcia
pomiędzy szefem agrarystów Józsefem Torgyánem a V. Orbánem, które skutkowały wewnętrznym konfliktem w FKgP. W 2001 roku J. Torgyán podał się
do dymisji z funkcji ministra rolnictwa, po czym nastąpił definitywny rozłam
w partii53. Nieco inaczej potoczyły się losy chadeckiego KDNP. W latach 90.
XX wieku partia podejmowała się obrony wartości rodzinnych w życiu publicznym, była zwolenniczką socjalnej polityki państwa i domagała się zwrotu
majątku kościelnego, zagarniętego w czasie komunizmu. Jednakże, gdy na czele
partii w 1995 roku stanął György Giczy, KDNP podryfował w stronę populizmu. Skutek tej decyzji był niezwykle bolesny, gdyż partia nie dostała się do
parlamentu ani w 1998, ani w 2002 roku. W 2006 roku KDNP zawiązał koalicję wyborczą z Fideszem, którą odnawiał w 2010, 2014 i 2018 roku, wchodząc do Zgromadzenia Krajowego, a od 2010 roku będąc członkiem koalicji
rządowej.
Przez krótki czas status partii parlamentarnej uzyskał wspominany powyżej MIÉP. Jego przedstawiciele zasiadali w ławach Zgromadzenia Krajowego
trzeciej kadencji. Partia została założona 5 sierpnia 1993 roku przez nacjonalistycznego pisarza i polityka Istvána Csurkę, który wcześniej dokonał secesji
z MDF. Ugrupowanie należy zaliczyć do rodziny partii skrajnie prawicowych.
W okresie, gdy partia zasiadała w parlamencie, była izolowana przez pozostałe
ugrupowania.
W 1994 roku SzDSz wszedł do koalicji rządowej na zaproszenie MSzP,
wyraźnie dając do zrozumienia, że bliższe są tej partii bieżące sprawy społeczno-gospodarcze oraz socjalliberalna zbieżność światopoglądowa niż dawny
podział na zwolenników i przeciwników reżimu socjalistycznego. Zarówno
struktura członkowska, jak i elektorat SzDSz, składały się z osób posiadająMEP Bokros, controversial former finance minister, founds new free-market political
party. Http://bbj.hu/economy/mep-bokros-controversial-former-finance-minister-foundsnew-free-market-political-party_65562 [data dostępu: 29.03.2016 r.].
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cych wyższe lub średnie wykształcenie, zwolenników szybkich prorynkowych zmian o liberalnym systemie wartości54. Partia była członkiem koalicji
rządowej z MSzP jeszcze dwukrotnie w okresie lat 2002–2006 i 2006–2009.
Kandydat wysunięty przez SzDSz sprawował funkcję prezydenta państwa
w latach 1990–2000 (Árpád Göncz), a od 1990 do 2010 roku burmistrzem
Budapesztu był członek partii Gábor Demszky. W 2013 roku partia uległa
rozwiązaniu.
Poniżej prezentowane są zbiorcze dane sumujące wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego trzeciej, czwartej i piątej kadencji. Wskazują one jednoznacznie na to, że po 1994 roku na poziomie parlamentarnym nastąpiła krystalizacja systemu partyjnego o dwubiegunowym charakterze, w którym główną
rolę odgrywał MSzP i Fidesz.
Tabela 5.3. Wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w latach
1998–2006
1998
Partie polityczne

procent
głosów

2002
mandaty

2006

procent
głosów

mandaty

procent
głosów

mandaty

Fidesz

29,48

148

41,7

188

42,03

164

MSzP

32,92

134

42,02

178

43,21

186

FKgP

13,15

48

0,75

−

0,02

−

SzDSz

7,57

24

5,57

20

6,5

18

MIÉP
MDF

5,47
3,1
(koalicja z
Fideszem)

14
17

2,2
5,04

−
11

KDNP

2,31

−

koalicja z
Fideszem

Pozostałe
ugrupowania
i kandydaci
niezależni bez
mandatu

−

4,37
−
koalicja z koalicja z
Fideszem Fideszem

1

3,9

−

koalicja z
Fideszem

−

−

−

1

Opracowanie własne na podstawie: F. Grotz, L. Hubai: Hungary. In: Elections in Europe. A Data Book.
Eds. D. Nohlen, P. Stöver. Baden-Baden, Nomos, 2010, s. 873 i n.; Nemzeti Választási Iroda. Országgyűlési választások Magyarországon 1998, 2002, 2006, 2010. http://www.valasztas.hu/en/nvb/204/204_0.
html, http://www.valasztas.hu/en/ovi/201/201_0.html, http://www.valasztas.hu/en/ovi/196/196_0.
html, http://www.valasztas.hu/en/ovi/346/346_0.html [data dostępu: 9.02.2016 r.].
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Wyniki wyborów parlamentarnych w 2010 roku wpłynęły na przetasowanie dotychczasowego układu w węgierskim systemie partyjnym. Po kilkunastu
latach bipolarnego podziału na lewicę (MSzP) i prawicę (Fidesz) oraz wynikającej z niego równowagi sił nastąpiło przesunięcie w prawą stronę. Do parlamentu dostały się nowe partie, jak Polityka Może Być Inna! (węg. Lehet Más
a Politika!, LMP) oraz Ruch na rzecz Lepszych Węgier (węg. Jobbik Magyarországért Mozgalom, Jobbik), które zastąpiły inne partie, odgrywające kluczowe
role we wcześniejszym okresie węgierskiego procesu demokratyzacji (MDF,
SzDSz, czy FKgP).
Szóste wybory parlamentarne miały miejsce 11 i 25 kwietnia 2010 roku. Frekwencja osiągnęła poziom 64,38% (I tura) i 46,66% (II tura)55.
Już przedwyborcze sondaże opinii publicznej wskazywały, że Fidesz zostanie bezapelacyjnym zwycięzcą szóstych wolnych wyborów parlamentarnych.
W okresie od stycznia do marca 2010 roku pracownia badania opinii społecznej Tárki dawała Fideszowi ponad 60% poparcia, a Század ponad 55%56. Ostateczny sukces Fidesz wynikał z umiejętności wykorzystania wzrastającej frustracji Węgrów spowodowanej ujawnianiem afer i skandali gospodarczych
i politycznych poprzedniej ekipy rządowej. To, co przyczyniło się do zwycięstwa Fideszu, jednocześnie wpłynęło na porażkę MSzP, który w porównaniu
do 2006 roku utracił aż 127 mandatów.
Po 2010 roku Fidesz ugruntował swoją pozycję, jako główny przedstawiciel
prawicy. Po przejęciu władzy działania partii cechuje duży stopień radykalizmu, który nie był znany przez dwie wcześniejsze dekady przemian demokratycznych. Ów radykalizm negatywnie wpływa na strukturę i jakość instytucjonalnego dorobku węgierskiej demokratyzacji. Wykorzystując sytuację Fidesz
zabezpiecza swoją pozycję poprzez uchwalanie sprzyjającego prawa i utrudnienie w ten sposób przyszłym rządom pozbycia się wpływów tej partii oraz jej
czołowych przedstawicieli z węgierskiej polityki. W sferze publicznej ekspansji
politycznej Fideszu towarzyszy minimalizowanie roli i znaczenia pozostałych
Nemzeti Választási Iroda. Országgyűlési választások Magyarországon 2010. Http://
www.valasztas.hu/en/parval2010/298/298_0_index.html [data dostępu: 9.02.2016 r.]; NSD.
European Election Database. Hungary: Parliamentary Elections 2010. Http://eed.nsd.uib.no/
webview/index.jsp?study=http://129.177.90.166:80/obj/fStudy/HUPA1990_Display&mode=c
ube&v=2&cube=http://129.177.90.166:80/obj/fCube/HUPA1990_Display_C1&top=yes [data
dostępu: 9.02.2016 r.].
56
Századvég. Http://szazadveg.hu/; Tárki. Http://www.tarki.hu/hu/ [data dostępu:
12.12.2010 r.].
55
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836 774

259 220

152 874

Jobbik

LMP

Pozostałe ugrupowania
100

3,72

5,07

16,36

21,27

53,64

procent
głosów

176

0

0

0

2

173

mandaty

5 132 531

196 499

383 876

855 436

990 428

2 706 292

głosy

100

3,80

7,50

16,7

19,3

52,73

procent
głosów

146

0

5

26

28

87

mandaty

Okręgi wielomandatowe

64

0

11

21

29

3

mandaty

Lista
krajowa

386

0

16

47

59

263

mandaty

100

0

4,15

12,18

15,28

67,88

procentowy
udział
mandatów

Ogółem

Opracowanie własne na podstawie: F. Grotz, L. Hubai: Hungary. In: Elections in Europe. A Data Book. Eds. D. Nohlen, P. Stöver. Baden-Baden, Nomos,
2010, s. 873 i n.; Nemzeti Választási Iroda. Országgyűlési választások Magyarországon 2010. http://www.valasztas.hu/en/parval2010/index.html [data dostępu:
9.02.2016 r.].

5 114 570

1 088 374

MSzP

Łącznie

2 743 626

głosy

Fidesz-KDNP

Partie
polityczne

Okręgi jednomandatowe

Tabela 5.4. Wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 2010 roku
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ugrupowań. MSzP, dotychczasowy główny rywal, został uznany za spadkobiercę komunistycznych rządów, a zatem za partię niezdolną do pracy na rzecz
pogłębiania narodowej wolności57.
Po 2010 roku rząd V. Orbána wykorzystał posiadaną większość ponad 2/3
mandatów w Zgromadzeniu Krajowym i dokonał wielu zmian w obowiązującym prawie, włącznie ze zmianą Konstytucji (18 kwietnia 2011 r.), która za
suwerena władzy uznała wszystkich Węgrów, w tym i tych mieszkających poza
ojczyzną. Może to rodzić obawy przed rewizjonizmem względem państw sąsiednich, w których węgierska diaspora liczy łącznie kilka milionów mieszkańców58
i – jednocześnie – wzmacnia potencjalny elektorat sprzyjający Fideszowi.
Konstytucja podkreśla wartości narodowe, konserwatywne i chrześcijańskie,
odchodząc od wcześniejszego liberalnego dorobku węgierskiej demokratyzacji.
Redefinicji uległ także charakter relacji pomiędzy głównymi organami władzy,
z tym, że nadal obowiązuje model kanclerski. Konstytucja, także późniejsze
ustawy, ograniczyły rolę Trybunału Konstytucyjnego oraz podporządkowały
system władzy sądowniczej węgierskiej egzekutywie. Ograniczono niezależność
Węgierskiego Banku Narodowego przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji Rady Budżetowej, która uzyskała prawo wetowania ustawy budżetowej.
Także i inne wymiary życia publicznego zostały zdominowane przez fideszowską koncepcję ścisłej centralizacji władzy (media publiczne, system emerytalny,
wybrane kwestie samorządu terytorialnego).
Jedną z przyczyn utrzymywania się popularności Fideszu w węgierskim
społeczeństwie po 2010 roku jest umiejętność wykorzystywania przez tę partię
sprawnie działającego mechanizmu kadrowo-finansowego, który jest w stanie
zapewnić ugrupowaniu odpowiednie środki i kontrolę nad życiem publicznym.
Magyar Bálint określa ten mechanizm swoistym państwem mafijnym, w którym
mamy do czynienia z rozbudowaną hierarchią osób powiązanych i podporządkowanych V. Orbánowi. W zamian za odpowiednie profity, lojalnie wykonują
narzucone zadania. Najwyżej znajduje się krąg poligarchów złożony z Antala
Rogána i Jánosa Lázára, następnie są wewnętrzni oligarchowie, tacy jak Zsolt
Nygers, Tomás Varga, Gyula Gansperger, Lajos Simicksa (ten ostatni jest obecnie skonfliktowany z V. Orbánem). Trzeci szczebel stanowią adoptowani oligarchowie: László Baldauf i Gábor Széles. Z kolei do poddanych oligarchów
J. Debreczeni: Viktor Orbán…, s. 523–544.
M. Gnizadowski, A. Sadecki: Konstytucja nowych Węgier – implikacje krajowe i regionalne. Ośrodek Studiów Wschodnich. Komentarz nr 60. Https://www.osw.waw.pl/pl/
publikacje/komentarze-osw/2011-07-29/konstytucja-nowych-wegier-implikacje-krajowe-iregionalne [data dostępu: 29.07.2011 r.].
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należy m.in. Tomás Leisztinger. Poza tymi grupami osób mamy do czynienia z postaciami, które nie do końca udało się podporządkować Fideszowi59.
Należy dodać, że po 2010 roku Fidesz przeprowadził głębokie zmiany personalne w instytucjach węgierskiego życia publicznego, obsadzając poplecznikami
V. Orbána wiele stanowisk administracji. I chociaż wymiana osób na kluczowych stanowiskach państwowych była praktykowana już wcześniej, to nigdy
na tak dużą skalę, jak po 2010 roku60.
O zmianie struktury węgierskiego systemu partyjnego po 2010 roku nie
świadczy wyłącznie zachwianie równowagi sił na osi prawica–lewica, ale może
bardziej wzrost popularności radykalnej prawicy, reprezentowanej przez Jobbik. Partia ta powstała w 2003 roku na bazie Wspólnoty Młodzieży Prawicowej
(węg. Jobboldali Ifjúsági Közösség, JIB). Jednym z inicjatorów powołania ugrupowania był obecny lider Jobbiku Gábor Vona. Po przegranych przez Fidesz
wyborach w 2002 roku Jobbik początkowo wspierał jego działania na rzecz
zjednoczenia środowiska prawicowego, ale po niedługim czasie uświadomiono
sobie hegemonistyczne zapędy partii V. Orbána i zdano sobie także sprawę
z tego, że MIÉP nie będzie w stanie odegrać żadnej ważniejszej roli. To właśnie doprowadziło do decyzji o powołaniu skrajnie prawicowego Jobbiku, który
w zamierzeniu miał przejąć elektorat MIÉP, a następnie rozszerzyć pole działania. W październiku 2003 roku odbył się zjazd założycielski, na którym przyjęto
program działania. W wielu aspektach jest on aktualny również dzisiaj61. Jobbik
dąży do całkowitej zmiany systemowej i uważa się za narodowo-katolicką partię polityczną, która posługuje się radykalnymi metodami działania. Zarówno
w stosunku do lewicowego MSzP, jak i prawicowego Fideszu, wysuwa zarzut
zmarnowania wolności na rzecz sprzyjania partykularnym interesom. Jobbik
wyraża sceptycyzm wobec integracji europejskiej62.
Po 2006 roku partia zaczęła rozbudowywać struktury terenowe, a także zintensyfikowała swoje działania promocyjne. W 2007 roku członkowie Jobbiku
stali za powołaniem do życia paramilitarnego Ruchu Gwardii Węgierskiej (węg.
Magyar Gárda Mozgalom) oraz Stowarzyszenia Strzegącego Tradycji i Kultury,
B. Magyar: Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary. Budapest, CEU Press,
2016, s. 74–82.
60
A. Sadecki: Państwo stanu wyższej konieczności. Jak Orbán zmienił Węgry. „Punkt
widzenia” nr 41. Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich, kwiecień 2011, s. 12. Https://
www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_41_panstwo-stanu-wyzszej-koniecznosci_net.pdf
[data dostępu: 3.03.2017 r.].
61
Jobbik. Http://jobbik.com/manifesto_0 [data dostępu: 19.06.2017 r.].
62
D. Héjj: Jobbik w węgierskim systemie partyjnym. Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2017 roku.
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Gwardia Węgierska (węg. Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület). Ze względu na głoszone szowinistyczne hasła organizacje te zostały
zdelegalizowane, ale już w 2009 roku powołano Nowy Ruch Gwardii Węgierskiej (węg. Új Magyar Gárda Mozgalom). W tym samym roku Jobbik odniósł
pierwszy sukces wyborczy, gdyż do Parlamentu Europejskiego wprowadził
trzech deputowanych63.
W związku z tym że Jobbik uważa się za radykalną partię prawicową, często
wygłasza hasła wpływające na polaryzację opinii publicznej używając do tego
populistycznych tez i sloganów. Jedną z nich jest twierdzenie, że winę za zły
stan społeczno-gospodarczy Węgier ponoszą Romowie i postuluje ograniczenie
ich praw poprzez obligatoryjną asymilację. Ponadto pragnie, aby system edukacji
oparto wyłącznie na chrześcijańskich i konserwatywno-narodowych programach,
wycofano zagraniczny kapitał z Węgier i wzmocniono pozycję rodzimych firm64.
Poważnym problemem, z jakim zmaga się Jobbik, jest konieczność rywalizacji z Fideszem o zyskanie przychylności podobnego elektoratu. Stanowią
go osoby zawiedzione dotychczasowymi efektami transformacji społeczno-gospodarczej, a także zdecydowani zwolennicy prawicy. Zdarzało się, że Fidesz
wykorzystywał w sferze publicznej postulaty, które wcześniej zgłaszał Jobbik. W programie wyborczym z 2014 roku Jobbik prezentował się jako partia
negująca globalizację oraz wspierająca hasła antysemickie, antyromskie, nacjonalistyczne oraz dążąca do wzmocnienia roli Kościoła katolickiego65. Podobne
poglądy zostały zawarte w programie wyborczym w 2018 roku66.
K. Verseck: Blurring Boundaries: Hungarian Leader Adpots Policies of Far-Right. “Spigiel Online” z 30.01.2013. Http://www.spiegel.de/international/europe/ruling-hungarian-fidesz-party-adopts-policies-of-far-right-jobbik-party-a-880590.html [data dostępu:
20.03.2017 r.].
64
G. Vona: Jobbik jest partią narodowo-radykalną. Amerykanizm to śmiertelny wirus.
„Nacjonalista. Dziennik Narodowo-Radykalny” z 18.03.2013. http://www.nacjonalista.
pl/2013/03/18/gabor-vona-jobbik-jest-partia-narodowo-radykalna-amerykanizm-to-smiertelny-wirus/ [data dostępu: 7.02.2017 r.]; B.T. Wileński: Jobbik chce listy Żydów zagrażających państwu węgierskiemu. „Wyborcza.pl” z 27.12.2012 r. Http://wyborcza.pl/1,75477,
12936355,Jobbik_chce_listy_Zydow_zagrazajacych_panstwu_wegierskiemu.html#ixzz2
Ov2vILuK [data dostępu: 11.01.2017 r.].
65
Z. Csaky: Hungary: Jobbik and the “Enemy within”. Freedom House. Http://www.freedomhouse.org/blog/hungary-jobbik-and-%E2%80%98enemy-within%E2%80%99 [data dostępu: 15.03.2017 r.].
66
Manifesto on the Guidelines for a Future Jobbik – Led Governement. Jobbik Https://
www.jobbik.com/manifesto_on_the_guidelines_for_a_future_jobbik_led_government
[data dostępu: 12.04.2018 r.].
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O ile po 2010 roku węgierska prawica święci triumfy, to sytuacja lewicy jest
krytyczna. Jeżeli chodzi o dotychczasowego socjaldemokratycznego hegemona,
czyli MSzP, to mimo porażki w szóstych, siódmych i ósmych wyborach parlamentarnych partia ta nadal pragnie odgrywać rolę głównego oponenta Fideszu. Jednakże rzeczywistość temu przeczy. Przede wszystkim w poczynaniach
MSzP można zauważyć niekonsekwencję oraz brak dynamiki, potrzebnej do
odzyskania wiodącej pozycji w systemie partyjnym. Po 2010 roku MSzP nie
określił jasno swojej tożsamości, a także kierunku, do którego zmierza. W trudnej sytuacji, w której kilka partii lewicowych rywalizuje ze sobą o zyskanie
poparcia tego samego elektoratu – MSzP, Razem (węg. Együtt), Demokratyczna
Koalicja (węg. Demokratikus Koalíció DK), Dialog dla Węgier (węg. Párbeszéd
Magyarországért, PM) – węgierscy socjaliści mogą odczuwać upokorzenie, że
po kilkunastu latach dominacji w węgierskim systemie partyjnym zrównali się
z partiami politycznymi o znikomych tradycjach oraz mniejszym doświadczeniu. Rywalizacja podmiotów lewicowych niekorzystnie wpływa na ich wzajemne relacje. Wynika to nie tylko z konieczności kierowania apelu do podobnych grup społecznych, ale i z rywalizacji o pozyskanie źródeł finansowych od
tych samych organizacji. Co więcej, po 2010 roku MSzP, dążąc do zjednoczenia
lewicy, wyraźnie pragnie dominować, na co zgody nie wyrażają liderzy pozostałych centro-lewicowych ugrupowań67. Pozycja MSzP, jako lidera tych ugrupowań, poważnie została podważona po wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2014 roku, kiedy to wyniki centro-lewicowych partii były do siebie zbliżone:
MSzP – 10,9% głosów poparcia, DK – 9,75%, Együtt i PM – 7,25%68.
Ferenc Gyurcsány jeszcze w 2009 roku, w tym samym czasie, kiedy ustępował z funkcji premiera, zrezygnował z przewodniczenia MSzP. Na czele partii
stanęła Ildikó Lendvai. Zapowiedzią pogorszających się notowań węgierskiej
lewicy były wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, gdy MSzP uzyskał zaledwie 17,4% głosów (4 mandaty)69. Po kolejnej porażce w wyborach do
krajowego parlamentu w 2010 roku stanowisko przewodniczącego partii powierzono Attili Mesterházy’emu. Niestety nie udało mu się nie tylko odzyskać tej
pozycji, jaką zajmował MSzP przed 2010 rokiem, ale w okresie jego rządów,
partia pogorszyła jeszcze swoje notowania. Wynikało to z fragmentaryzacji
G. Győri: Hungarian Politics in 2014. Budapest, Friedrich Ebert Stifung and Policy
Solutions, 2015, s. 27–29. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/11166.pdf [data
dostępu: 14.06.2017 r.].
68
Nemzeti Választási Iroda. Http://valasztas.hu//en/ep2014/422/422_0_index.html [data
dostępu: 8.02.2016 r.].
69
Nemzeti Választási Iroda. Http://valasztas.hu/en/ep2009/291/291_0_index.html [data
dostępu: 8.02.2016 r.].
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ugrupowania i wyjścia z MSzP kilku czołowych polityków, a także z przejęcia przez Jobbik pozycji drugiego ugrupowania w Zgromadzeniu Krajowym
w 2014 roku. Po Attili Mesterházym funkcję szefa MSzP pełnili László Botka
(tymczasowo) i József Tóbiás. Polityka obecnego (od 2016 roku) przewodniczącego Gyuli Molnára wiąże się z odbudową lokalnych struktur oraz ze wzmocnieniem indywidualnych relacji pomiędzy członkami partii i społeczeństwem.
Jednakże w czerwcu 2017 roku MSzP wybrał László Botkę, jako oficjalnego kandydata partii na stanowisko premiera w wyborach w 2018 roku, dając tym
samym wyraz chęci głębszych zmian. László Botka uchodzi bowiem za jednego z bardziej zdecydowanych polityków lewicy70. Sytuacja uległa zmianie po
tym, jak MSzP ogłosił jednak, że do wyborów parlamentarnych w 2018 roku
pójdzie razem z partią ekologiczno-liberalną PM. Ostatecznie kandydatem na
urząd premiera koalicji MSzP–Párbeszéd został lider tego drugiego ugrupowania, Gergely Karácsony.
Rozłam na lewicy po 2010 roku wpłynął na powstanie kilku nowych bytów
politycznych, które podjęły próbę walki o pozyskanie przychylności elektoratu
wiernego socjaldemokratycznym ideom, zawiedzionego postawą MSzP w drugiej dekadzie procesu demokratyzacji. Po kilku latach od początkowego okresu
fragmentaryzacji lewicy możemy zauważyć, że pomimo podejmowanych działań żadna z partii z osobna, ani razem w koalicji, nie są w stanie uzyskać
wystarczającego poparcia, które mogłoby zagrozić pozycji Fideszu. Wpływa
to nie tylko niekorzystnie na ich wizerunek, ale i przyczynia się do dalszych
podziałów obozu lewicy.
W ostatnim czasie w wielu państwach Europy, w tym i na Węgrzech, obserwujemy wzrost popularności ruchów społeczno-politycznych organizujących
się wokół określonych kwestii i w ten sposób przyciągających uwagę obywateli,
zarezerwowaną do tej pory dla partii politycznych. Podejmowana przez te byty
rywalizacja nie ma jednak charakteru wyborczego, chyba że ruch podejmuje
decyzję o przekształceniu swojej struktury w partię polityczną71. W węgierskim
przypadku po 2010 roku mieliśmy do czynienia co najmniej z kilkoma przypadkami pojawienia się ruchów społeczno-politycznych, z których część przekształciła się w partie polityczne. Większość z nich swoje działania wymierzyła
László Botka has taken things into his own hands in MSzP. “Hungarian Spectrum”
z 20.06.2017. Http://hungarianspectrum.org/2017/06/20/laszlo-botka-has-taken-things-into
-his-own-hands-in-mszp/ [data dostępu: 21.06.2017 r.].
71
Wystąpienie Katarzyny Sobolewskiej-Myślik Dynamika zagadnień badawczych
związanych ze strukturami organizacyjnymi partii politycznych wygłoszone na IV Zjeździe
Katedr i Zakładów Systemów Politycznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wisła,
12–14.05.2015 r.
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przeciwko Fideszowi i tym samym umieściła się w szerokim spektrum politycznego centrum, lewicy i liberalizmu.
Wśród ruchów, które powstały na Węgrzech, ważne miejsce w przestrzeni
społeczno-politycznej ostatnich lat zajęły przede wszystkim: Solidarność (węg.
Szolidaritás), Milion na Rzecz Wolności Prasy (węg. Egymillióan a magyar sajtószabadságért, Milla) i Stowarzyszenie Patriotyzmu i Rozwoju (węg. a Haza
és Haladás Egyesület)72.
Węgierski Ruch Solidarność (węg. Magyar Szolidaritás Mozgalom) powstał
w 2011 roku w celu walki o ochronę istniejącego systemu zatrudnienia i systemu
emerytalnego. Odwołuje się do zasad, jakie przyświecały polskiej Solidarności
w latach 80. XX wieku, czyli obrony praw pracowniczych. Szolidaritás sprzyjają
kręgi robotników oraz pracowników rolnych, co wywołuje uzasadnione obawy
w MSzP, dotyczące możliwości utraty części elektoratu związanego z ruchem
zawodowym73. Szolidaritás sprzeciwia się polityce Fideszu, która według liderów formacji (Alexandra Szekely’ego i Petera Konya) dzieli społeczeństwo. Od
chwili powstania ruch zorganizował wiele manifestacji sprzeciwiając się polityce rządu74.
Milion na rzecz wolności prasy (węg. Egymillióan a magyar sajtószabadságért, Milla) powstał w 2010 roku w odpowiedzi na uchwaloną przez parlament ustawę ograniczającą wolność mediów. Posiadał nieformalną strukturę,
która mobilizowana była w celu przeprowadzenia społecznych manifestacji
skierowanych przeciwko Fideszowi. W wymiarze ideologicznym Milla oparta
była na liberalizmie i uwypuklała takie wartości, jak ochrona praw człowieka
i demokratyczne państwo prawa75. Liderem ruchu, którego był Péter Juhász.
Milla podjęła pionierskie na Węgrzech działania, wykorzystując media społecznościowe w celu wywarcia wpływu na politykę rządową. Przeprowadziła
także wiele manifestacji, gromadząc setki tysięcy obywateli na ulicach węgierskich miast. Jednakże nie była w stanie wyjść poza działalność ograniczoną do
internetowej komunikacji i pozyskać zorganizowanych grup stałego wsparcia76.
V. Glied: From the Green Movement to a Party. The Effect of the Crisis and Democratic
Movements in Hungary. “Politeja” 2014, nr 28, s. 51–59.
73
T. Boros: Left-wing movements’ boom in Hungary. Analysis of the situation of the Hungarian opposition. Budapest 2012, s. 4. Http://www.fesbp.hu/common/pdf/Nachrichten_
aus_Ungarn_okt_2012.pdf [data dostępu: 14.06.2017 r.].
74
V. Glied: From the Green Movement to a Party…, s. 51–53.
75
T. Boros: Left-wing movements’ boom in Hungary…, s. 4.
76
P. Wilkin: Hungary’s Milla’ movement shows that social media driven protest
movements only succeed when they connect meaningfully with civil society. Democratic Audit.
UK. Http://www.democraticaudit.com/2015/08/31/hungarys-milla-movement-shows-that72
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Stowarzyszenie Patriotyzmu i Rozwoju (węg. A Haza és Haladás Egyesület)
zostało założone przez byłego premiera Węgier Gordona Bajnaia w 2010 roku.
W składzie nowej formacji znalazło się także kilku ministrów z gabinetu, którym kierował w latach 2009–2010. Stowarzyszenie popiera idee rozwoju wolnego rynku, ochrony praw człowieka i obywatela, oraz poszanowanie zasady
kompromisu w polityce.
Trzy powyższe ruchy (A Haza és Haladás Egyesület, Szolidaritás, Milla) w dniu
26 listopada 2012 roku podjęły decyzję o stworzeniu socjal-liberalnej platformy politycznej Razem 2014 (węg. Együtt 2014). Liderem ugrupowania został Gordon Bajnai, ostatni premier nominowany przez MSzP. W marcu 2013 roku Együtt przekształcił się w partię polityczną. W swoim programie politycznym podkreśla, że
pragnie pracować na rzecz demokratycznego państwa prawa opartego na zasadzie
solidarności społecznej. Dąży do pozyskania poparcia młodego pokolenia, a także
przyciągnięcia do siebie tych, którzy są rozczarowani polityką podziałów stosowaną przez Fidesz77. W wyborach parlamentarnych w 2014 roku ugrupowanie startowało w ramach szerokiej koalicji lewicy, zdobywając 3 mandaty, a w 2018 roku
samodzielnie, uzyskując 1 mandat. Od 2017 roku liderem partii jest Péter Juhász.
Drugim istotnym, poza Együtt, ugrupowaniem, które pojawiło się na lewicy
po 2010 roku, jest Demokratyczna Koalicja. Początkowo działała jako jedna
z grup w łonie MSzP i w tym okresie, tzn. od jesieni 2010 roku do jesieni
2011 roku, była zwolenniczką zmiany profilu tej lewicowej partii. Lider DK,
Ferenc Gyurcsány, nawoływał do tego, żeby MSzP stał się otwartą platformą
dla wszystkich antyfideszowskich ugrupowań, także i tych o konserwatywnym
charakterze. W związku z tym, że MSzP nie zamierzał zmieniać ani profilu ideologicznego, ani struktury, F. Gyurcsány opuścił partię. DK w dniu 6 listpada
2011 roku wybrała F. Gyurcsány’ego na swojego przewodniczącego78. W programie politycznym to socjal-liberalne ugrupowanie zwróciło uwagę na wiele
aktualnych kwestii społecznych, w tym ochronę praw dzieci i kobiet, konieczność poprawy wydajności systemu emerytalnego, oraz wspieranie ubogich
social-media-driven-protest-movements-only-succeed-when-they-connect-meaningfully
-with-civil-society/ [data dostępu: 14.06.2017 r.].
77
Együtt. Http://egyuttpart.eu/ [data dostępu: 21.06.2017 r.].
78
Gyurcsány to form Socialist faction. “Politics.Hu” 7.10.2010. Http://www.politics.
hu/20101007/gyurcsany-to-form-socialist-faction/ [data dostępu: 21.06.2017 r.]; Gyurcsány’s
new faction forms today. “Politics.Hu” 22.10.2010. Http://www.politics.hu/20101022/gyurcsanys-new-faction-forms-today/ [data dostępu: 21.06.2017 r.]; New Democratic Coalition party
officially elects former PM Gyurcsány as first leader. “Politics.Hu” 7.11.2010. Http://www.politics.hu/20111107/new-democratic-coalition-party-officially-elects-former-pm-gyurcsany-as
-first-leader/ [data dostępu: 21.06.2017 r.].
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regionów Węgier. W gospodarce opowiedziało się za reorganizacją rolnictwa,
a także ulgami podatkowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw. W wymiarze aksjologicznym DK pragnie doprowadzić do całkowitego rozdziału Kościoła
od państwa79. W wyniku wyborów parlamentarnych w 2014 roku, w których
DK uczestniczył jako członek koalicji lewicowej, uzyskał 4 mandaty, a w 2018
roku (już samodzielnie) 9 mandatów.
Pogrążający się w kryzysie MSzP został opuszczony także przez byłą przewodniczącą Zgromadzenia Krajowgo i kandydatkę na urząd prezydenta w 2005
roku, Katalin Szili. Po wyborach samorządowych w 2010 roku założyła Unię
Socjalistyczną (węg. Szociális Unió, SZU). Partii jednak nie udało się uzyskać
szerszego poparcia społecznego.
W węgierskim systemie partyjnym na poziomie parlamentarnym mamy jeszcze do czynienia z przedstawicielem rodziny partii liberalnych, którym jest Polityka Może Być Inna (LMP). Sama partia próbuje się odnaleźć w szerszym nurcie:
ekologiczno-liberalnym. W 2008 roku kilka organizacji pozarządowych podjęło
decyzję o stworzeniu wspólnej platformy, której celem miała być zmiana wizerunku węgierskiej polityki, pogrążonej w licznych skandalach i aferach korupcyjnych. Oficjalna rejestracja LMP nastąpiła w 2009 roku. W założeniach ideologicznych LMP podkreśla, że dąży do implementacji zasad demokracji deliberatywnej
oraz zmniejszenia przepaści dzielącej elity władzy i obywateli. Partia skupia członków o poglądach centrowych, liberalnych i lewicowych. Fundamentami LMP są
idea dbania o środowisko naturalne i zwrócenie się ku młodemu pokoleniu80.
Pojawienie się LMP zbiegło się w czasie z odpływem społecznego poparcia dla
SzDSz pod koniec drugiej dekady procesu demokratyzacji. Elektorat wyznający
liberalne poglądy oraz zwolennicy nurtu ekologicznego przenieśli swoje preferencje na nową partię. W wyborach do Zgromadzenia Krajowego w 2010 roku LMP
uzyskał 16 mandatów, zajmując tym samym pozycję SzDSz, który był jednym
z głównych podmiotów polityki węgierskiej po 1990 roku. Poparcie społeczne
dla LMP oscyluje w granicach 5%, co powoduje, że partia znajduje się w stanie
ciągłej walki o utrzymanie reprezentacji w Zgromadzeniu Krajowym. W wyborach parlamentarnych 2014 roku partia zdobyła 5 mandatów, a w 2018 roku 8.
W związku z rozszerzającą swoje granice hegemonią prawicowego Fidesz,
a także ograniczaniem możliwości ekspresji politycznej partii opozycyjnych,
The Democratic Coalition’s Campaign Platform. ”Hungarian Spectrum”. Https://hungarianspectrum.wordpress.com/tag/democratic-coalition/ [data dostępu: 21.06.2017 r.].
80
P. van Eeden: Lehet Más a Politika (LMP) in Hungary: a viable alternative to the post
-socialist state-party? Referat wygłoszony na konferencji International Political Science
Association, 23–27 lipca 2016 r., Poznań, a także European Consortium for Political Research, 7–10 lipca 2016 r., Praga, Republika Czeska.
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część działaczy stale defragmentującej się lewicy podjęła decyzję o powołaniu
wspólnej platformy przed siódmymi wyborami parlamentarnymi. W 2014 roku
doszło do stworzenia jednej listy partii lewicowych i liberalnych, na której znaleźli się kandydaci: MSzP, DK, Együtt 2014, PM oraz Węgierskiej Partii Liberalnej (węg. Magyar Liberális Párt, Liberálisok). Z zaproszenia do udziału w tworze nazwanym Jedność (węg. Összefogás) nie skorzystał LMP81.
Siódme wybory do Zgromadzenia Krajowego odbyły się 6 kwietnia 2014
roku. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,73%82. Były to pierwsze wybory, w których obowiązywało nowe prawo wyborcze, przyjęte przez węgierski parlament
mocą trzech następujących aktów: Fundamentalne Prawo, czyli konstytucja
z 2011 roku, ustawa CCIII z 2011 roku o wyborze posłów do parlamentu oraz
ustawa XXXVI z 2013 o procedurze wyborczej83.
Nowe prawo wyborcze zostało przygotowane przez posłów Fideszu
i w zamierzeniach miało wzmocnić szansę sukcesu tego ugrupowania w kolejnych wyborach. Poza realizacją tego partykularnego interesu, istotnie uprościło
skomplikowany mieszany system wyborczy, jaki obowiązywał na Węgrzech
od 1990 roku. Z przyznania prawa głosu Węgrom zamieszkującym państwa
ościenne najbardziej korzysta konserwatywny Fidesz. Wskazuje się także, że
granice nowo wyznaczonych okręgów jednomandatowych zostały tak skonstruowane, żeby zmieścić w nich większości sprzyjające Fideszowi. Z drugiej jednak
strony reforma podjęta po 2010 roku uprościła prawo wyborcze. Ograniczono
liczbę wybieranych deputowanych z 386 do 199. Zmniejszono liczbę poziomów
alokacji mandatów z trzech do dwóch. W segmencie większościowym wybiera
się obecnie 106 deputowanych, a w proporcjonalnym 9984.
S. Kubas: Similarities and Differences of Main Left-wing Parties in Poland and Hungary.
The Case of SLD and MSzP from Comparative Perspective (1989-2014). “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2014, tom 13, s. 95.
82
Hungary. Parliamentary Chamber. Országgyűlés. http://www.ipu.org/parline-e/
reports/2141_e.htm [data dostępu: 9.02.2016 r.]; IDEA. Institute for Democracy and Electoral Assistance. Http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=100 [data dostępu: 10.02.2016 r.].
83
Ustawa zasadnicza Węgier. Magyarország Alaptörvénye. Art. 6. Przeł. J. Snopek. W:
Konstytucje w państwach Unii Europejskiej Red. W. Staśkiewicz. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Act XXXVI of 2013 on Electoral Procedure (ustawa XXXVI z 2013
roku o procedurze wyborczej). Http://www.valasztas.hu/en/ovi/241/241_1_10.html [data
dostępu: 17.02.2016 r.]. Act CCIII of 2011 On the Elections of Members of Parliament (ustawa
CCIII z 2011 roku o wyborze posłów do parlamentu). Http://www.valasztas.hu/en/
ovi/241/241_1_11.html [data dostępu: 17.02.2016 r.].
84
Szerz. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, R. Rajczyk: Wybory, prawo wyborcze, systemy
wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Katowice 2016, s. 152–158.
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Wybory parlamentarne z 2014 roku potwierdziły trwałość zmiany w systemie partyjnym, jaka dokonała się w 2010 roku. W zasadzie w Zgromadzeniu
Krajowym siódmej kadencji znalazły się te same partie, co cztery lata wcześniej, tzn. Fidesz w koalicji z KDNP, Jobbik i LMP. Jeżeli chodzi o lewicę, to
ponownie weszła do parlamentu, ale w nowej konfiguracji, w koalicji wyborczej Összefogás. Poza MSzP w parlamentarnych ławach zasiadły Együtt, DK,
PM-MLP. W 2014 roku miały jeszcze miejsce wybory do Parlamentu Europejskiego, a także samorządowe. Nie zmieniły one układu sił partii politycznych,
pozostawiając nadal w roli lidera Fidesz, za nim Jobbik, a dopiero potem rozbitą lewicę oraz LMP.
Następne wybory parlamentarne w 2018 roku nie wprowadziły istotnych
zmian w systemie partyjnym, utrwalając dominację prawicy. Fidesz, w koalicji
z KDNP, ponownie zajął pierwsze miejsce (134 mandaty), drugą partią także
został Jobbik (25), dalej uplasowały się koalicja MSzP-PM (20), DK (9) i LMP (8).
Po jednym mandacie zdobyli reprezentant mniejszości niemieckiej oraz kandydat niezależny. Wybory odbyły się 8 kwietnia, a frekwencja w ich trakcie
wyniosła 67,56%.
Tabela 5.6. Wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego na Węgrzech w 2018 roku
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Opracowanie własne na podstawie: Nemzeti Választási Iroda., http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/
szavossz/hu/l50.html [data dostępu: 12.04.2018 r.].

Zarówno po wyborach 2014 jak i 2018 roku zadaniem Fideszu było utrzymanie przewagi nad innymi partiami. Wykorzystywane są do tego podporządkowane media publiczne, w dużym stopniu ogranicza się oddziaływanie mediów
prywatnych. Poza tym Fidesz stosuje mechanizmy polityki dystrybucyjnej sięgając do budżetu państwowego. W retoryce nadal jest wierny zasadzie dzielenia
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społeczeństwa na dobrych, prawdziwie patriotycznych obywateli, oraz tych,
którzy zagrażają porządkowi, czyli wyrazicieli poglądów liberalnych i byłych
komunistów.
Wydaje się, że pozycja, jaką zajmuje Jobbik, jest maksymalną możliwą zdobyczą tego ugrupowania. Odwołując się do skrajnie prawicowych haseł buduje
poczucie zagrożenia i wykorzystania Węgrów przez mocarstwa europejskie.
Po 2010 roku radykalizacja postaw węgierskiego elektoratu znacząco wzrosła,
z czego właśnie korzysta Jobbik. Nie wydaje się jednak, żeby partia ta mogła
samodzielnie odegrać pierwszoplanową rolę w węgierskiej polityce. Może natomiast zbliżyć się do Fideszu i wejść z nim w koalicję rządową, jeżeli pojawi
się taka możliwość.
Patowa sytuacja panuje na lewicy. MSzP uważa, że to jemu należy się palma
pierwszeństwa i nie chce uznać za równoprawne pozostałych lewicowych ugrupowań. Jednocześnie DK, czy Együtt nie rezygnują z walki o poparcie społeczeństwa, utrzymując tym samym fragmentaryzację obozu. Ekologiczno-liberalny LMP jest partią balansującą na granicy obecności w parlamencie.

5.3.1. Charakterystyka współczesnych partii politycznych
Węgierska Partia Socjalistyczna (węg. Magyar Szocialista Párt – MSzP)
Przed pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi, bo jeszcze w październiku 1989 roku, członkowie reformatorskiego skrzydła Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (węg. Magyar Szocialista Munkáspárt – MSzMP)
dokonali przekształcenia tego ugrupowania w Węgierską Partię Socjalistyczną
(węg. Magyar Szocialista Párt - MSzP). MSzP przejął rolę kontynuatora dawnej
hegemonistycznej partii komunistycznej. W pierwszej kadencji Zgromadzenia
Krajowego partia miała 33 mandaty i znajdowała się w opozycji, ale w 1994 roku
uzyskała większość mandatów w parlamencie (209) i wraz z SzDSz powołała
do życia rząd koalicyjny.
W latach 1998–2002 MSzP przeszedł do opozycji parlamentarnej, po czym
w latach 2002–2010 tworzył i współtworzył kolejne gabinety z SzDSz. Po 2006
roku poparcie dla socjalistów zaczęło maleć, a rządzący premier Ferenc Gyurcsány nie był w stanie odwrócić tego negatywnego trendu. W 2009 roku koalicję rządową opuścił SzDSz, co spowodowało zmianę na stanowisku premiera
i powołanie rządu mniejszościowego z Gordonem Bajnaiem na czele. W wyborach parlamentarnych w 2010 roku MSzP poniósł dotkliwą porażkę. Następnie
doszło do defragmentacji partii. Gordon Bajnai stworzył nowe ugrupowanie
Razem 2014 (Együtt 2014), a Ferenc Gyurcsány powołał Demokratyczną Koalicję
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(węg. Demokratikus Koalíció – DK). Także po wyborach w 2014 roku MSzP nie
był w stanie odzyskać utraconej cztery lata wcześniej władzy i nadal próbował
ochronić własną tożsamość.
MSzP jest partią o profilu socjaldemokratycznym, której apel polityczny
adresowany jest głównie do mieszkańców miast oraz średniej klasy społecznej. W wymiarze ideologicznym bliskie są jej hasła równości społecznej oraz
liberalizmu85.
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz-MPSz)
Fidesz został założony 30 marca 1988 roku. Początkowo był organizacją opozycyjną wobec ustroju socjalistycznego. Po zakończeniu obrad węgierskiego
trójkątnego stołu w 1989 roku przedstawiciele Fideszu nie podpisali aktu końcowego, dając do zrozumienia, że ich antysocjalistyczna postawa jest nieugięta.
W pierwszych latach działalności Fidesz był ugrupowaniem liberalnym
w wymiarze ideologicznym oraz w podejmowanych działaniach na arenie politycznej. W wyborach parlamentarnych w 1990 roku zajął piąte miejsce. W 1993
roku doszło do rozłamu w partii, którą opuścił Gábor Fodor wraz z grupą
członków wyznających liberalne poglądy. W tym samym roku V. Orbán został
wybrany przewodniczącym. W dalszej kolejności nastąpiły również zmiany
ideologiczno-programowe, które skutkowały odejściem od liberalnego profilu
na rzecz przyjęcia konserwatywno-narodowego charakteru. W celu realizacji
tego założenia partia rozpoczęła proces tworzenia koalicji z różnymi prawicowymi bytami politycznymi. Zmieniono nazwę ugrupowania, dodając do niej
człon Węgierska Partia Obywatelska (węg. Magyar Polgári Párt, MPP).
Po wyborach parlamentarnych w 1994 roku Fidesz nadal pozostawał
w opozycji. Natomiast w 1998 roku był już w stanie zwyciężyć, a następnie stworzyć koalicyjny rząd z FKgP i MDF pod przywództwem V. Orbána.
W 2000 roku na przewodniczącego partii wybrano László Kövéra, w latach
2001–2002 funkcję tę sprawował Zoltán Pokorni, a w latach 2002–2003 János
Áder. Od 2003 roku ponownie, i nieprzerwanie do dzisiaj, przewodnictwo
partii spoczywa w rękach V. Orbána. Jego pierwszy rząd (1998–2002) kontynuował przekształcenia gospodarcze, implementując zasady wolnego rynku,
a w wymiarze politycznym i społecznym starał się umocnić konserwatywny
i narodowy charakter państwa. W latach 2002–2010 Fidesz pozostawał w opozycji
parlamentarnej.
S.Kubas: Similarities and Differences…, s. 83–101; A. Czyż, S. Kubas: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej…, s. 120–121; A. Czyż, S. Kubas: Państwa Grupy
Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej
i zagranicznej. Katowice 2014, s. 115, 130–131, 148–149.
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W 2003 roku Fidesz zmienił drugi człon nazwy i od tej pory partia nazywa
się Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz-MPSz), czyli Fidesz – Węgierska
Unia Obywatelska. W okresie rządów socjalistów i liberałów (MSzP i SzDSz;
w latach 2002–2010) Fidesz starał się rozszerzać bazę członkowską, tworzyć koalicję z narodowymi i prawicowymi partiami i organizacjami oraz pozyskać poparcie Węgrów dla swojego programu. Po 2006 roku wykorzystano dyskredytację
MSzP, co w efekcie przyniosło sukces w wyborach parlamentarnych w 2010 roku.
Także w 2014 roku Fidesz zwyciężył w wyborach. Od 2010 roku na czele rządu
koalicyjnego z KDNP stoi V. Orbán. W tym okresie partia była w stanie przeforsować uchwalenie nowej konstytucji oraz zmianę prawodawstwa na Węgrzech,
przyczyniając się do nadania państwu, w sferze publicznej, konserwatywno-narodowego charakteru. Aktywność Fideszu koncentruje się wokół osoby przewodniczącego V. Orbána oraz wąskiego grona, tworzącego ośrodek decyzyjny.
Fidesz jest partią konserwatywną, która w swoim programie politycznym
podkreśla znaczenie tradycyjnych i narodowych wartości86.
Jobbik (węg. Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Ugrupowanie zostało założone w 2003 roku. Początkowo miało charakter
organizacji młodzieżowej. W 2010 roku po raz pierwszy uzyskało mandaty
w wyborach do Zgromadzenia Krajowego (47). W polityce wewnętrznej partia
zajmuje stanowisko ultranacjonalistyczne i ksenofobiczne. W swoich wypowiedziach członkowie Jobbik wielokrotnie głosili hasła antysemicke i antyromskie;
w polityce zagranicznej przyjmowali postawę antyunijną. Należy jednak zaznaczyć, że po tym, jak Jobbik wszedł do Zgromadzenia Krajowego, nastąpiło złagodzenie ostrej retoryki politycznej. W przestrzeni parlamentarnej Jobbik jest
ugrupowaniem izolowanym. Liderem partii jest Gábor Vona. W wyborach parlamentarnych w 2014 roku Jobbik zdobył 23 mandaty87.
Polityka Może Być Inna (węg. Lehet Más a Politika – LMP)
Partia powstała w 2009 roku, a już rok później w wyborach do Zgromadzenia Krajowego zdobyła 16 mandatów. W swoim programie politycznym podA. Czyż, S. Kubas: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej…, s. 120;
A. Czyż, S. Kubas: Państwa Grupy Wyszehradzkiej…, s. 118, 126, 136; S. Kubas: Sukcesy wyborcze Fidesz-MPS i ich wpływ na konsolidację prawicowych rządów na Węgrzech. W: Polskie
wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy-przebieg rywalizacji-konsekwencje polityczne. Tom 2. Red. M. Kolczyński. Katowice 2017, s. 346–363; S. Kubas: Czeska i węgierska
prawica: ODS i Fidesz w rodzimych systemach partyjnych. Próba analizy jakościowej i ilościowej.
“Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2015, tom 15, s. 75–79, 84–87.
87
A. Czyż, S. Kubas: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej…, s. 122;
A. Czyż, S. Kubas: Państwa Grupy Wyszehradzkiej…, s. 159–160.
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kreśla znaczenie kwestii ochrony środowiska i popiera ideę zrównoważonego
rozwoju. Nawołuje do zwiększenia zakresu instytucji demokracji bezpośredniej,
która ma ograniczyć rozszerzającą się korupcję. Partii udało się zająć miejsce
liberalnego SzDSz, który w 2010 roku (po siedmiu latach rządów, z jednoroczną
przerwą) nie uzyskał poparcia ze strony dotychczasowego elektoratu. W 2014
roku LMP ponownie wszedł do parlamentu uzyskując 5 mandatów. Można
przyjąć, że LMP wpisuje się w profil ugrupowaań libertariańskich88.
Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa
(węg. Kereszténydemokrata Néppárt – KDNP)
Reaktywacja partii nastąpiła 2 kwietnia 1989 roku. KDNP w ten sposób
odwołał się do działającej kilka dekad wcześniej partii chadeckiej. Po 1990
roku partia przyjęła nowoczesny i zachodnioeuropejski format, a wśród członków zaczęli dominować ludzie nie związani z dawnym ugrupowaniem. KDNP
wszedł w skład rządu koalicyjnego sformowanego po pierwszych wyborach
parlamentarnych (wraz z MDF i FKgP). Po 1994 roku nastąpiła marginalizacja
ugrupowania. O ile posłowie KDNP zasiadali w ławach Zgromadzenia Krajowego drugiej kadencji, to partia nie weszła do parlamentu w 1998 i 2002 roku.
Od 2010 roku partia współtworzy rząd koalicyjny z Fideszem89.
Niezależna Partia Drobnych Właścicieli i Rolników
(węg. Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt – FKgP)
12 listopada 1988 roku powstała Niezależna Partia Drobnych Właścicieli
i Rolników (węg. Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt – FKgP),
która odwołuje się do partii agrarnej założonej jeszcze na początku XX wieku.
Po pierwszych wolnych wyborach w 1990 roku współtworzyła gabinet koalicyjny z MDF i KDNP. Po 1994 roku FKgP stał się ugrupowaniem bardziej
radykalnym i zarazem populistycznym. Przed trzecimi wyborami do Zgromadzenia Krajowego w 1998 roku FKgP zrezygnował z takiego profilu, co wpłynęło na wzrost poparcia elektoratu i uzyskanie mandatów parlamentarnych.
Wraz z MDF i Fideszem współtworzył rząd (1998–2002). W 2001 roku József
Torgyán, przewodniczący partii, podał się do dymisji, partia uległa podziałowi,
a następnie rozpadowi. Po 2002 roku FKgP pozostaje poza parlamentem, nadal
prezentując profil agrarny i konserwatywny90.
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A. Czyż, S. Kubas: Państwa
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Wolny Związek Demokratów (węg. Szabad Demokraták Szövetsége – SzDSz)
Liberałowie utworzyli własną organizację opozycyjną wobec socjalizmu
w 1988 roku pod nazwą Wolny Związek Demokratów (węg. Szabad Demokraták Szövetsége – SzDSz). Od momentu powstania aż do rozpadu w partii
rywalizowały dwa nurty: prawicowy i socjalliberalny. Wraz z MSzP liberałowie
współtworzyli gabinety po wyborach w 1994, 2002 i 2006 roku. W programach
i działaniach politycznych SzDSz był bliski gospodarczemu i ideologicznemu
liberalizmowi. Klęska ostatniej koalicji rządowej i spory wewnątrz partii spowodowały odpływ poparcia elektoratu i, po wyborach w 2010 roku, brak reprezentacji parlamentrnej. W 2013 roku partia ogłosiła rozwiązanie91.
Węgierskie Forum Demokratyczne (węg. Magyar Demokrata Fórum – MDF)
Ugrupowanie zostało założone w 1987 roku, jako organizacja opozycyjna
wobec ustroju socjalistycznego. W 1990 roku MDF wygrał wybory parlamentarne i wraz z FKgP i KDNP stworzył rząd koalicyjny ze swoim przewodniczącym Józsefem Antallem jako premierem na czele. W 1993 roku w wyniku kryzysu wewnątrzpartyjnego partię opuścił István Csurka, który założył radykalną
Węgierska Partię Sprawiedliwości i Życia (węg. Magyar Igazság és Élet Pártja –
MIÉP). Jeżeli chodzi o MDF to partia prezentowała profil narodowy, konserwatywny i tradycyjny. W latach 1990–1994 w sferze społeczno-gospodarczej MDF
prowadził politykę zachowawczą, powstrzymując się przed koniecznymi radykalnymi reformami. W 1994 roku MDF oddał władzę i przeszedł do opozycji
parlamentarnej, po czym w 1998 roku wszedł w skład koalicji rządowej pod
przywództwem Fideszu, popierając integrację z UE, a także konieczność rozwoju gospodarczego opartego na rodzimym kapitale. Po 2002 roku w MDF
rozwijały się procesy fragmentaryzacji. Partia nie dostała się do Zgromadzenia
Krajowego w 2006 i 2010 roku, a w 2011 roku uległa rozwiązaniu92.

5.4. Węgierski system partyjny w świetle indeksów
pomiaru liczby i rozmiary partii politycznych
Analizowany powyżej węgierski system partyjny w klasycznej już typologii autorstwa Maurice’a Duvergera należałoby uznać za wielopartyjny na każdym etapie jego rozwoju. Wydaje się jednak, że typologia tego francuskiego
A. Czyż, S. Kubas: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej…, s. 121; A. Czyż,
S. Kubas: Państwa Grupy Wyszehradzkiej…, s. 118, 125, 135–136, 153.
92
A. Czyż, S. Kubas: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej…, s. 121,
A. Czyż, S. Kubas: Państwa Grupy Wyszehradzkiej…, s. 118, 125–126.
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politologa oparta wyłącznie na kryterium liczby partii nie wnosi zbyt wiele
do naszych rozważań93. Natomiast typologia Jeana Blondela operuje szerszym
zestawem zmiennych, gdyż poza liczbą partii uwzględnia siłę poparcia wyborczego, a także charakterystykę ideową ugrupowań94. Po pierwszym okresie
narodzin i tworzenia się podstaw węgierski system partyjny w drugiej połowie
lat 90. XX wieku przyjął formę dwu i półpartyjnego. Poza dominującymi (Fidesz
i MSzP) pozostałe partie były ugrupowaniami dopełniającymi koalicje rządowe.
W wyborach do parlamentu w 1998 roku Fidesz i MSzP zdobyły łącznie ok.
60% głosów poparcia, a trzeci FKgP ok. 14%. Natomiast w kolejnych elekcjach
parlamentarnych w 2002 i 2006 roku węgierski system partyjny przyjął cechy
dwupartyjnego ze względu na to, że Fidesz i MSzP zdobywały ok. 85% głosów, a trzeci SzDSz zaledwie ok. 5% poparcia. Po 2010 roku doszło do kolejnej zmiany, gdyż Fidesz samodzielnie otrzymuje ok. 50% głosów elektoratu,
a następne dwa ugrupowania po ok. 20%, co może prowadzić do wyłonienia
się wielopartyjnego systemu z partią dominującą.
W koncepcji systemu partyjnego Giovanniego Sartoriego zostały uwzględnione: liczba partii na poziomie parlamentarnym oraz dystans ideologiczny
między nimi95. Na podstawie tych założeń należałoby uznać węgierski system
partyjny po 2018 roku za system partii predominującej ze względu na długotrwale utrzymującą się zdecydowaną przewagę jednego, tego samego, ugrupowania nad innymi partiami i co najmniej trzykrotny sukces w wyborach parlamentarnych.
Analizę systemu partyjnego warto uzupełnić o podejście ilościowo-jakościowe, które pozwala na bardziej precyzyjny opis. W analizie przywołanych
zostanie pięć indeksów badających system partyjny: odpowiedzialności rządowej, partycypacji rządowej, frakcjonalizacji D. Rae’a, efektywnej liczby partii
M. Laakso i R. Taagepery’ego oraz agregacji L. Mayera. Dane będą dotyczyły
poziomu parlamentarnego występowania partii na Węgrzech. Dwa pierwsze
indeksy ukazują siłę oddziaływania partii na strukturę rządową; odpowiedzialność rządowa wiąże się z liczbą posiadanych premierów w danym okresie czasu,
M. Duverger: Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State.
Methuen–London 1965, s. 203. Cyt. za: R. Herbut: Systemy partyjne. W: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1997,
s. 159–160.
94
J. Blondel: Types of Party Systems. In: The West European Party Systems. Ed. P. Mair.
Oxford 1990, s. 302–310. Cyt. za: K. Sobolewska-Myślik: Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 107–108.
95
G. Sartori: A Typology of Party Systems. In: The West European Party Systems…,
s. 316–349.
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partycypacja oznacza liczbę gabinetów, w których dana partia uczestniczyła96.
Kolejne dwa indeksy ukazują potencjalną sytuację, gdy dwóch przypadkowych
wyborców głosuje na różne partie, a także kiedy dwóch parlamentarzystów należących do różnych ugrupowań zostaje wybranych do parlamentu. Indeks efektywnej liczby partii M. Laakso i R. Taagepery’ego jest bardziej czytelny i prostszy w analizie niż indeks frakcjonalizacji D. Rae’a. Indeks agregacji L. Mayera
odwołuje się do dwóch elementów: przeciętnego procentu miejsc kontrolowanych w parlamencie przez największą partię i przeciętnej liczby partii parlamentarnych. Dzięki temu pokazuje on faktyczną siłę danej partii politycznej97.
Tabela 5.7. Indeks partycypacji i odpowiedzialności rządowej w węgierskim
systemie partyjnym w okresie lat
1990–2018.
Nazwa
partii

MSzP
Fidesz
MDF
KDNP
FKgP
SzDSz

Indeks
partycypacji
rządowej

Indeks
odpowiedzialności
rządowej

0,42
0,33
0,33
0,42
0,33
0,33

0,42
0,33
0,25
−
−
−

Opracowanie własne.

Powyższe dane wskazują, że po 1990 roku najsilniejszą pozycję w węgierskiej egzekutywie posiadał MSzP, a wartość obydwu indeksów w jego przypadku pokrywa się ze sobą (0,42). Druga z dominujących partii politycznych
w węgierskim systemie partyjnym w okresie przemian demokratycznych, czyli
Fidesz, posiada niższą wartość obydwu indeksów (0,33). Powinniśmy spojrzeć
na przytoczone dane krytycznie, gdyż w bezwzględnej liczbie lat zarówno
partycypacja, jak i odpowiedzialność rządowa obydwu partii jest taka sama
i wynosi 12 lat, a dodatkowo po 2018 roku rozpoczyna się kolejny okres rządów
Fideszu. Różnica wartości omawianych indeksów wynika z liczby rządów, a nie
z liczby kadencji, w których poszczególne gabinety istniały. Przez dwanaście lat
rządów MSzP tworzył pięć gabinetów, w których zawsze obsadzał fotel premiera. Natomiast w takim samym okresie czasu Fidesz powołał cztery gabinety,
włączając ten powołany w 2018 roku, w których premierem był V. Orbán. Poza
tymi dwoma partiami jedynie MDF miał możliwość powołania swoich kandy96
97

R. Herbut: Systemy partyjne. W: Demokracje zachodnioeuropejskie…, s. 172–181.
Ibidem, s. 172–174, 176–179.
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datów na urząd premiera. W przeciągu czterech lat rządów (1990–1994) trzykrotnie obsadzał na stanowisku premiera swoich reprezentantów (0,25). Dodatkowo w latach 1998–2002 był członkiem koalicji rządowej (indeks partycypacji
rządowej: 0,33). Jeżeli chodzi o trzy pozostałe partie, to wartości ich indeksów
partycypacji rządowej wygląda następująco: KDNP 0,42, SzDSz 0,33, FKgP 0,33.
Tabela 5.8. Wartość indeksu frakcjonalizacji. efektywnej liczby partii
i agregacji węgierskiego systemu partyjnego.

Rok wyborów

Indeks frakcjonalizacji
D. Rae’a

Indeks
efektywnej liczby partii
M. Laakso
i R. Taagepery’ego

Indeks agregacji
L. Meyera

1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018

0,73
0,65
0,71
0,55
0,57
0,50
0,50
0,52

3,75
2,90
3,45
2,20
2,32
2,00
2,01
1,92

6,07
7,73
6,39
12,17
9,94
13,57
16,7
13,5

Opracowanie własne.

Z przytoczonych powyżej danych (tabela 5.8) wynika, że indeks frakcjonalizacji węgierskiego systemu partyjnego oraz efektywnej liczby partii odnotowują
podobne tendencje. Różnią się jedynie odmienną skalą wartości. Zauważmy,
że – generalnie – występujące po sobie elekcje parlamentarne cechuje coraz
większa konsolidacja systemu partyjnego na poziomie parlamentarnym. Ten
trend został nieznacznie zatrzymany w 1998 i 2006 roku. W pierwszym przypadku wartość indeksu frakcjonalizacji wzrosła z 0,65 do 0,71, a indeksu efektywnej liczby partii z 2,9 do 3,45. W drugim przypadku odpowiednio z 0,55 do
0,57 oraz z 2,2 do 2,32. Analiza wartości obydwu indeksów może sugerować,
że węgierski system partyjny przyjął cechy dwupartyjnego. Jednakże sytuacja, która występuje po 2010 roku, przeczy tej tezie, gdyż obserwowane zjawiska i procesy wskazują raczej na krystalizowanie się systemu wielopartyjnego
z jedną partią dominującą.
Jeżeli chodzi o indeks agregacji, to w przypadku węgierskiego systemu partyjnego obserwujemy jego stosunkowo wysoką wartość, która wraz z kolejnymi
elekcjami jest coraz wyższa (z wyjątkiem roku 1998 i 2006). Odnotowywany
przez indeks agregacji trend wskazuje, że system partyjny ma coraz bardziej
skoncentrowany charakter, wpływający w stabilizujący sposób na negocjacje
polityczne i, w efekcie, na trwałość koalicji rządowych.
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Parties and the Political System in Hungary
Su m m a r y
In the analysis of the party system and its constituent parties in Hungary during the democratization period between 1990 and 2018, the author distinguishes three
major phases of development. The first began in 1990 with the election campaign for
the first free elections to the National Assembly. During that time, the political stage
was occupied by a great number of subjects competing for parliamentary mandates.
The first phase of the development of Hungarian political system was completed with
the 1994 parliamentary elections, and the second phase began when the socialist party
MSzP [Hungarian Socialist Party] came into power. Until 2010, this party or the rightwing Fidesz [Hungarian Civic Union] were winning the election for parliament, and the
party system had a two-block character. The third phase is related to the dominance
of Fidesz, which won the election for the National Assembly three times in succession.
Key words: Hungarian political parties, Hungary’s party system, Hungary

Sebastian Kubas

Die Parteien und das Parteisystem in Ungarn
Zu s a m me n fa s s u ng
Das Kapitel stellt das Parteisystem und die es bildenden politischen Parteien in
Ungarn im Zuge des Demokratisierungsprozesses, d.i. von 1990 bis 2018 in dessen
drei Hauptstadien dar. Das erste Stadium begann im Jahre 1990 zusammen mit der
Wahlkampagne vor den ersten freien Wahlen zum ungarischen Parlament. In der Zeitspanne rivalisierten miteinander viele Parteien um Abgeordnetenmandate. Diese Entwicklungsetappe des ungarischen politischen Systems endete im Jahre 1994 mit Parlamentswahlen, als Ungarische Sozialistische Partei (MSZP) an die Macht gelangte. Bis zu
2010 wurden Parlamentswahlen entweder von oben genannter Partei oder von FideszMPSZ gewonnen und das Parteisystem war durch Rivalität zwischen zwei Parteiblöcken gekennzeichnet.
Schlüsselwörter: ungarische politische Parteien, Parteisystem in Ungarn, Ungarn
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Systemy partyjne państw
Grupy Wyszehradzkiej w procesie zmiany
Od czasu ukonstytuowania się w 1991 roku Polski, Czechosłowacji i Węgier
w Trójkąt Wyszehradzki (przekształcony po 1993 roku w Grupę Wyszehradzką),
analitycy i naukowcy szukali cech wspólnych tych państw. Robili to także politycy, ale oni czynili to w oczekiwaniu politycznych i geopolitycznych zysków
(co poniekąd zrozumiałe). Na barkach zatem badaczy pozostawał trud uzasadnienia sensu trwania tej inicjatywy oraz wyodrębnienia jej specyfiki zarówno
wobec Zachodu, jak i Wschodu. W tym celu uruchamiane były mity i koncepcje mające nadać jakieś specyficzne znaczenie temu obszarowi Starego Kontynentu – znaczenie, pozostające w opozycji wobec obszaru postradzieckiego (co
wydawało się oczywiste), ale także w pewnym napięciu do „starej Unii”, czyli
państw, które od 1945 roku znalazły się po wolnej stronie „żelaznej kurtyny”.
Wysiłki uzasadnienia sensowności istnienia V-4 (jak w skrócie zaczęto
w pewnym momencie określać Grupę Wyszehradzką) nie zawsze oparte były
na racjonalnych podstawach. Część badaczy skwapliwie oddawała się mitowi
Mitteleuropy, rozumianej jako coś całkowicie specyficznego, oryginalnego, bez
mała mitycznego. O ile pojmowanie tej koncepcji w kategoriach czysto politycznych i geopolitycznych wydało się mieć sens, o tyle mitologizowanie na
jej temat, nadawanie jej sensu metafizycznego, przynosiło więcej szkody, niż
pożytku. Milan Kundera, Czesław Miłosz czy Tomas Venclova chętnie podrzucali światu nauki gotowe formułki, mające na celu uzasadnienie wyodrębniania Europy Środkowej jako czegoś całkowicie specyficznego i oryginalnego, ale
pójście tą drogą zazwyczaj kończyło się na manowcach.
O wiele bardziej produktywne wydawało się podejście odmienne, bardziej
pragmatyczne, proceduralne, materialistyczne. W jego ramach Polska, Czechy,
Słowacja i Węgry nie były traktowane jako byty wyjątkowe, ale jako państwa
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po prostu różniące się w procesie transformacji/tranzycji zarówno od większości krajów pozostających do 1991 roku w ramach Związku Radzieckiego,
jak i od państw zachodnich. Takie racjonalne podejście otwierało ciekawe pole
do badań dla naukowców zarówno pochodzących z krajów V-4, jak i spoza
nich. Skorzystało z tego wiele zespołów naukowych i ich osiągnięcia są warte
uwagi.
Dokładnie tą drogą poszedł zespół przygotowujący niniejszą publikację.
Poddane zostały analizie partie i systemy partyjne poszczególnych państw
Grupy Wyszehradzkiej nie jako coś na wskroś oryginalnego i niepowtarzalnego,
ale jako zjawisko korespondujące z procesami politycznymi obecnymi zarówno
na Zachodzie, jak i na obszarze postsowieckim. Ostatni rozdział tej książki nie
ma za zadanie podsumować i zsyntetyzować dokonania innych autorów tego
zbioru – sami doskonale zrobili to w zakończeniach swych artykułów poświęconych poszczególnym systemom, a tego typu ocena byłaby zarówno poza moimi
ambicjami, jak i możliwościami. Celem poniższego artykułu będzie zatem nie
zbiorcze podsumowanie wcześniej zaprezentowanych tez i opinii, lecz opisanie
czynników wpływających na systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej
oraz znalezienie faktorów, które wymuszają ich dynamikę. Nie będzie to zatem
typowa analiza porównawcza, lecz raczej studium politologiczne, a jego głównym zadaniem – uchwycenie systemów partyjnych V-4 w procesie zmiany1.
Jako główne cechy charakterystyczne wskazane zostaną: względna stabilizacja
systemów, ich populizacja, rola charyzmatycznych przywódców oraz wpływ
problemu uchodźczego na kształtowanie się owych systemów.
Zacznijmy od tego pierwszego, nieco zaskakującego, czynnika. Teza
o względnej stabilizacji wszystkich czterech interesujących nas systemów może
wydawać się ryzykowna, bowiem w każdej elekcji do parlamentu przedostają
się nowe ugrupowania, a w części państw dochodzi do alternacji władzy. Może
się zatem wydawać, że inkryminowane systemy są na wskroś dynamiczne i niestabilne, zwłaszcza w porównaniu ze swymi zachodnimi odpowiednikami. Tak
jednak nie jest. Bliższe przyjrzenie się interesującemu nas fenomenowi pozwala
na postawienie tezy o względnej stabilizacji systemów partyjnych państw V-4.
Dobrym narzędziem ku temu jest zaproponowany przeze mnie przed
dekadą podział systemów partyjnych na stabilne, umiarkowanie zdynamizoProblematyką systemów partyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej zajmowałem się w latach ubiegłych. Na szczególną uwagę zasługują, moim zdaniem,
książki pod moją redakcją w języku polskim i angielskim: Partie i systemy partyjne państw
Europy Środkowej i Wschodniej, Sosnowiec 2005; Parties and Party Systems in Central and
Eastern Europe, Sosnowiec 2005.
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wane/umiarkowanie stabilne oraz ekstremalnie zdynamizowane. Za pierwsze
uznałem te systemy, w których liczba mandatów obsadzonych w nowym parlamencie przez przedstawicieli nowych ugrupowań nie przekracza 25%; za umiarkowanie zdynamizowane/umiarkowanie stabilne te, w których liczba mandatów obsadzonych przez przedstawicieli nowych ugrupowań waha się między
25 a 50%; za ekstremalnie zdynamizowane zaś te, w których liczba mandatów
obsadzonych przez przedstawicieli nowych ugrupowań przekracza 50%2.
W powyższej propozycji, jak widać, nie jest brane pod uwagę kryterium osobowe, czyli to, czy doszło do wymiany poszczególnych osób, bo wówczas byłoby
to poręczne narzędzie do badania cyrkulacji elit, ale właśnie liczba mandatów
– bez uwzględnienia czynnika personalnego – będących w posiadaniu konkretnych partii. W zależności od tego, jak wysoki jest procent mandatów obejmowanych przez nowe partie, określana jest stabilność całego systemu. Mówiąc
krótko, jeśli doszło do zmiany władzy i przejęcia władzy przez dotychczasową
opozycję, ale w ramach dotychczas działających na forum parlamentu formacji,
to wówczas taki system będzie pozostawał stabilnym (nawet jeśli w poszczególnych formacjach doszło do znaczącej wymiany personalnej posłów/deputowanych). Natomiast jeśli dotychczasowi posłowie ukonstytuowali się w nowe
partie i w ich strukturach weszli do parlamentu, to wówczas system będzie
miał tendencję do dynamizacji. Zaproponowany podział systemów partyjnych
bada więc nie krążenie elit, ale trwałość/nietrwałość systemu i jego predylekcję
do stabilizacji/niestabilności.
Bliższe przyjrzenie się temu, jak obecnie kształtuje się sytuacja w poszczególnych państwach Grupy Wyszehradzkiej, pozwala postawić tezę, o względnej
stabilizacji ich systemów partyjnych. I tak, w Polsce, w czasie ostatniej elekcji parlamentarnej do sejmu dostały się dwa nowe podmioty (Nowoczesna
i Kukiz15), obsadzając razem 15,24% miejsc w izbie niższej. Sytuowałoby to nasz
system w grupie stabilnych. Podobnie zresztą było w poprzednich elekcjach:
w 2011 do sejmu wszedł nowy podmiot o nazwie Ruch Palikota, ale wprowadził
jedynie 40 posłów, co stanowiło 8,7% wszystkich miejsc w izbie niższej. Jeszcze
stabilniej wyglądał nasz system po wyborach w 2007 roku, kiedy liczba przedstawicieli nowych formacji wyniosła… 0% (jeśli komitet „Lewica i Demokraci”
uznać za kontynuację SLD).
W Republice Czeskiej sytuacja wygląda podobnie. W ostatniej elekcji w 2017
roku do Izby Poselskiej dostali się przedstawiciele trzech nowych podmiotów:
Czeskiej Partii Piratów, Wolności i Demokracji Bezpośredniej (SPD) oraz BurSzerzej patrz: M. Migalski: Czeski i polski system partyjny. Analiza porównawcza.
Warszawa 2008, s. 300–301.
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mistrzów i Niezależnych (STAN). Zdobyli oni równo 50 mandatów w 200-osobowej Izbie, czyli dokładnie 25%, co pozwala zakwalifikować ten system do
stabilnych. Jeśli natomiast uznać SPD za kontynuację Świtu Demokracji Bezpośredniej Tonio Okamury, to wówczas liczba nowych posłów spadłaby jeszcze
o 22 mandaty. W 2013 roku liczba przedstawicieli nowych podmiotów wyniosła 61, czyli 30.5% i sytuowałaby to czeski system partyjny pomiędzy stabilnym a umiarkowanie stabilnym/umiarkowanie zdynamizowanym. Widać zatem
postępującą stabilizację czeskiego systemu partyjnego.
Jeszcze dobitniejszy jest przykład Węgier. Tam indeks stabilności wyniósł
w 2014 roku… 0% (jeśli uznać koalicję Fideszu z KDNP za kontynuację tej z 2014
roku, a koalicję Osszefogas za kontynuację działalności Partii Socjalistycznej).
Byłby to zatem system ekstremalnie stabilny, gdzie żaden nowy podmiot nie
wprowadził do parlamentu swoich przedstawicieli (znaleźli się w nim jeszcze
deputowani Jobbiku i LMP, ale te formacje miały już swoich reprezentantów
w poprzedniej kadencji). Niewiele zresztą w tej materii mogą zmienić nadchodzące w 2018 roku wybory.
Najbardziej niestabilnie wygląda sytuacja na Słowacji. Co prawda rządzi
tam wciąż Robert Fico i jego Smer, ale w każdej elekcji dostają się do Rady
Narodowej nowe podmioty i to w znaczącej liczbie. W 2016 roku wprowadziły
one do parlamentu w sumie 50 nowych posłów, co stanowi 33% wszystkich
deputowanych. Tym samym system ów znalazł się w gronie umiarkowanie stabilnych/umiarkowanie zdynamizowanych. Stanowi to poważną zmianę wobec
roku 2012, kiedy to do Rady dostało się jedynie 16 posłów z nowych ugrupowań, co stanowiło nieco tylko ponad 10% całego składu izby (podobnie zresztą,
jak w 2010 roku). Trudno dziś ocenić, czy słowacki system będzie ulegał dalszej
dynamizacji, czy też jednak powróci do stanu stabilności sprzed lat.
Pozostawiając bez odpowiedzi pytanie o to, co zdarzy się w przyszłości na
Słowacji, można jednoznacznie skonstatować, że pomimo dojmującego (i nieprawdziwego, jak się okazuje) wrażenia niedojrzałości systemów partyjnych
państw Grupy Wyszehradzkiej, były one na przestrzeni ostatnich lat relatywnie
stabilne i plasują się albo w grupie systemów stabilnych, bądź – okresowo –
umiarkowanie stabilnych/umiarkowanie dynamicznych. Jest to tym bardziej
widoczne, gdy skonfrontujemy tę sytuację z latami 90-tymi, kiedy to większość
z systemów V-4 zaliczana była do grupy systemów ekstremalnie zdynamizowanych (szczególnie pouczający był tu przekład Polski).
Rysem charakterystycznym (i wspólnym) państw V-4 jest także ich postępująca populizacja, co znajduje odbicie w kształcie systemów partyjnych. Martin
Eiermann, Yascha Mounka i Limor Goultchin przebadali działania 102 partii
populistycznych w 39 państwach od 2000 roku do dziś. Z ich analizy wynika,
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że o ile są one elementem krajobrazu politycznego prawie każdej demokracji, to
tylko w naszej części Europy wygrywają konkurencję z tradycyjnymi ugrupowaniami3. Obserwacje te pokrywają się z oglądem rzeczywistości w państwach
Grupy Wyszehradzkiej. Wszystkie obecnie sprawujące w nich władzę formacje
mają w sobie rys populizmu – zarówno Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, jak
Smer na Słowacji4, ANO w Czechach, i Fidesz na Węgrzech. Każde z tych ugrupowań dokonało implementacji idei oraz metod działania charakterystycznych
dla populizmu5. Proponują one proste rozwiązania skomplikowanych problemów, odwołują się do woli narodu jako kryterium rozstrzygającego w sporach
politycznych, ograniczają zakres działania instytucji niezależnych od władzy
politycznej, kwestionują niektóre prawa grup mniejszościowych, nie wahają się
posługiwać krzywdzącymi stereotypami wobec swych przeciwników, podważają zasady liberalnego państwa prawa. Choć różni je usytuowanie na scenie
politycznej (PiS i Fidesz to wyraziste partie prawicowe, Smer odwołuje się do
lewicy, a ANO reprezentuje nieokreśloną ideologię paraliberalną), to wszystkie
te formacje posługują się retoryką populistyczną oraz takąż strategią wyborczą:
wszystkie przejawiają typową dla populistów dezynwolturę w doborze środków i narzędzi marketingu wyborczego, mieszają hasła lewicowe z prawicowymi, przechodzą do porządku dziennego nad brakiem koherencji w swych
politycznych komunikatach i praktyce rządzenia. Łacno korzystają z całego
rezerwuaru haseł i postulatów programowych, bez oglądania się na ich niespójność, i często prowadzą politykę sprzeczną ze swymi zasadami, byleby tylko
móc uzyskiwać wysokie notowania społeczne.
J. Kaczyński, R. Fico, A. Babiš i V. Orban zakorzenili populizm w systemach partyjnych V-4, wcześniej zresztą wchodząc w sojusze lub konfrontacje
z partami jeszcze bardziej populistycznymi, niż ich własne. W tej konkurencji/
kooperacji uczyli się wykorzystywać instrumentarium populistyczne do swoich
celów i na użytek ich formacji. W ten sposób zdobywali i utrzymywali władzę,
ale także dzięki temu spowodowali, że całe systemy partyjne, w których odgrywają wszak decydującą rolę, weszły w sferę populizmu i w nim pozostają. Na
ile trwałe okażą się te tendencje dziś jeszcze trudno orzec, ale oczywistym jest
S. Sierakowski: Nowa żelazna kurtyna. „Polityka” 8/3149, 21.02–27.02.2018, s. 24.
Być może populizm słowacki jest najbardziej łagodny. O tym, dlaczego tak się
stało, patrz: J. Pawlicki: Jak Słowacja stała się wyspą. „NewsweekPolska” 13.11–19.11.2017,
s. 49–51.
5
Szerzej na temat populizmu patrz m. in.: M. Marczewska-Rytko: Populizm – teoria i praktyka polityczna. Lublin 1995; J.W. Muller: Co to jest populizm? Przeł. M. Sutowski. Warszawa 2017; O. Wysocka: Populizm. Warszawa 2011; Populizm. Red. M. Migalski,
Katowice 2005.
3
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to, że choć populizm zachodnioeuropejski rośnie w siłę, to jednak w zdecydowanej większości tamtejszych systemów partyjnych nadal stanowi margines
(choć wciąż rosnący), natomiast w państwach Grupy Wyszehradzkiej stał się
rysem dominującym i cechuje partie sprawujące władzę6.
Kolejna cecha wspólna systemów partyjnych państw V-4, związana z uwagami powyżej, to rola charyzmatycznych liderów. Wspomniani już przywódcy
PiSu, Smeru, ANO i Fideszu odciskają znaczące piętno na systemach partyjnych, w których ich ugrupowania pełnią rolę hegemona. Wszyscy oni dominują nie tylko w swych partiach, co jest niejako zrozumiałe, ale także w całym
systemie, spychając w cień liderów pozostałych ugrupowań. Nie jest to sytuacja
niespotykana gdzie indziej, ale akurat w naszej części Europy jest szczególnie
widoczna. Osobowości Kaczyńskiego, Orbana, Fico i Babiša tak bardzo dominują nad ich politycznymi oponentami z innych formacji, że zdają się wytwarzać przestrzeń do rządów osobistych, całkowicie podporządkowanych szefom
partii rządzących. Tym samym systemy partyjne jako całość nabierają cech
zależnych od charakteru, poglądów i mniemań przewodniczących PiSu, Smeru,
Fideszu czy ANO. I dzieje się tak bez względu na to, czy przywódca sprawuje funkcję premiera, jak dzieje się to w przypadku Węgier, Słowacji i Czech,
czy też formalnie pozostaje poza sferą władzy wykonawczej, jak ma to miejsce
w Polsce.
Ich osobowości czynią nie tylko partie, którym przewodzą, ale także całe
systemy partyjne, zależnymi od ich woli i charakteru. Przy uwzględnieniu
słabego zakorzenienia demokracji w naszym regionie i wcale nie tak znaczącej jej konsolidacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej, można zauważyć, że
kapitalnie wpływa to na kształt systemów partyjnych w naszych państwach.
W porównaniu z zachodem Europy, nasze systemy polityczne nie wykształciły – a raczej, nie spetryfikowały – trwałych i niezmiennych zasad kooperacji i rywalizacji międzypartyjnej, kultury politycznej i mechanizmów rozwiązywania napięć między poszczególnymi stronnictwami oraz organami władzy
państwowej. W tej sytuacji dominujący wpływ osobowości liderów partyjnych,
swoista personalizacja przywództwa, może negatywnie wpływać na utrwalenie
standardów demokratycznych i mechanizmów regulujących życie polityczne.
Tak silne powiązanie zasad działania systemu partyjnego z osobistą charyzmą
liderów partii rządzących należy ocenić negatywnie. Sytuacja ta nie wpływa
O tym, że populizm może stać się dominującym wzorem zachowań politycznych, pisze Paweł Kowal, zaznaczając jednocześnie, że jeśli stanie się on powszechny
na świecie, to w naszej części Starego Kontynentu będzie mocniejszy, niż na Zachodzie.
P. Kowal: Ułuda samotnej wyspy. „Polityka” 3/3144, 17.01–23.01.2018, s. 55.
6
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bowiem dobrze na kształtowanie się postaw obywatelskich, aktywizację społeczną, wzrost poziomu asocjacjonizmu i zaangażowania w życie publiczne7.
Ostatnią cechą wspólną systemów partyjnych państw V-4 jest wpływ problemu uchodźczego na ich kształtowanie się. Warto bowiem zwrócić uwagę na
to, że zarówno PiS, jak i Fidesz, Smer oraz ANO zajęły w tej materii stanowisko zdecydowanie negatywne. Niektórzy twierdzą zresztą, że obecnie to jedyna
kwestia, co do której państwa te są zgodne i prowadzą wspólną politykę wobec
Brukseli. Prawdą bowiem jest, że wszystkie wymienione partie są przeciwne
przyjmowaniu w swoich krajach uchodźców, którzy w ostatnich dwóch latach
napłynęli do Europy. W swoich negocjacjach z Komisją Europejską stosują co
prawda różne taktyki (najbardziej nieprzejednane jest stanowisko rządu PiSu,
podczas gdy inne rządy przejawiają pewną skłonność do ustępstw), ale w swojej
retoryce na użytek wewnętrzny używają jednoznacznie antyimigranckich argumentów. Chcą się jawić wyborcom jako ich obrońcy przed „zalewem obcych”.
Tę specyfikę zauważa Iwan Krastew, który określa ją jako „wschodnieuropejski deficyt współczucia” i bada jako fenomen odróżniający państwa naszego
regionu od reszty Starego Kontynentu8.
J. Kaczyński, V. Orban, R. Fico i A. Babiš nie wahają się zresztą w tym dziele
odwoływać do argumentów jawnie rasistowskich, jak choćby strach przed drobnoustrojami i zarazkami przenoszonymi – rzekomo – przez uchodźców9. Chcą
i potrafią grać na lękach ludzi przed obcymi. Wykorzystują je w swojej retoryce i marketingu wyborczym. Można nawet zaryzykować tezę, że to właśnie
Pogłębiłoby to i tak niski już poziom zaufania obywateli państw V-4 do instytucji publicznych, władzy i do siebie samych. Potwierdzają to badania przeprowadzone
w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Szerzej patrz: E. Siedlecka: Bezsilność suwerena. „Polityka” 44/3134, 31.10–7.11.2017, s. 21–22.
8
I. Krastew: Co po Europie? Przeł. A. Gustowski. Warszawa 2018, s. 56 i dalej. Jak
pisze Krastew: „Środkowoeuropejska niechęć do uchodźców wygląda szczególnie
dziwnie, kiedy uwzględnimy trzy czynniki. Po pierwsze: przez dużą część XX wieku
mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej bądź to sami emigrowali, bądź wspierali imigrantów (…) Po drugie: w państwach Europy Środkowej oraz Wschodniej jest
dziś w istocie bardzo niewielu uchodźców (…) Po trzecie: i tu ujawnia się ironia tragiczna sytuacji, gospodarki Europy Środkowej pilnie potrzebują imigrantów. Na skutek postzimnowojennej fali emigracji państwa Europy Wschodniej cierpią z powodu
zmniejszającej się liczby ludności…”. Ibidem, s. 58–59.
9
Jarosław Kaczyński mówił o „pierwotniakach i pasożytach”, które – przenoszone
przez imigrantów – mogą być groźne dla życia Europejczyków. Patrz m.in. http://www.
newsweek.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-o-uchodzcach,artykuly,372175,1.html
[dostęp:
01.03.2018 r.].
7
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dzięki skutecznemu podsycaniu strachu przed imigrantami zbudowali podstawy do swych wyborczych zwycięstw, i że to właśnie one gwarantują im
pozostawanie u władzy10. Jawne granie tymi lękami i ich świadome używanie
w walce z politycznymi przeciwnikami jest, przynajmniej na razie, skutecznym narzędziem w walce politycznej i wydaje się w pewnej perspektywie czasowej zapewniać im trwanie u władzy. Każda z rządzących partii atakowana
jest w tej materii zarówno ze strony formacji mainstreamowych, ale – co równie ważne – także ze strony radykalnej prawicy. O ile te pierwsze ugrupowania zarzucają PiSowi, Fideszowi, ANO czy Smerowi nacjonalizm i wzniecanie
demonów szowinizmu, o tyle te drugie szarżują na nie za zbytnią uległość
i słabość wobec Brukseli. To – paradoksalnie – gwarantuje, że większość wyborców pozostaje w inkryminowanej kwestii zwolennikami polityki prowadzonej przez partie rządzące, co dobrze rokuje im w kontekście pozostawania
u władzy.
Cztery wymienione powyżej czynniki – a więc względna stabilizacja, populizacja, charyzmatyczność liderów oraz wpływ kryzysu uchodźczego – charakteryzują systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej. Można oczywiście
znaleźć inne cechy je łączące (już to w kształcie ordynacji wyborczych, już
to w przepisach prawa regulującego status partii, już to w innych aspektach
partyjnej rywalizacji), ale właśnie te cztery wymiary wydają się być najbardziej narzucającymi się oraz najważniejszymi z punktu widzenia analizy dynamiki zmiany systemów partyjnych państw V-4. Kolejne elekcje parlamentarne
zapewne będą przynosić dodatkowe informacje, za pomocą których będziemy
mogli weryfikować prawdziwość postawionych tez. O ile najbardziej wątpliwe
wydaje się utrzymanie relewancji czynnika charyzmatyczności liderów, o tyle
najciekawsza z punktu widzenia badań systemowych wydaje się trwałość tezy
o stabilizacji systemów. Z kolei dla piszącego te słowa najbardziej fascynujące
wydaje się spostrzeżenie o postępującej populizacji systemów, bowiem może
się okazać, że dotyczy to nie tylko naszej części Europy, ale że jest czymś charakterystycznym dla całego świata demokratycznego, i że nie jest to tylko chwilowe załamanie się demokratycznego paradygmatu, ale że to trend stały i na
nowo kształtujący oblicze świata. Byłoby to ciekawe także z tego względu, że
oznaczałoby, iż systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w ostatnich
latach nie byłyby ariergardą Zachodu, ale jego awangardą, wskazująca na to, jak
Zasadna, choć nieweryfikowalna naukowo, wydaje się teza, że zgoda rządu Platformy Obywatelskiej w 2015 roku na przyjęcie około siedmiu tysięcy uchodźców znacząco przyczyniła się do klęski wyborczej PO i dała samodzielną większość partii
J. Kaczyńskiego.
10
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postdemokratyczny ład będzie kształtować się w przyszłości. Byłaby to zaiste
konstatacja bardzo smutna; co w żadnym stopniu nie oznacza, że tylko dlatego
miałaby okazać się nieprawdziwa.

Marek Migalski

Party Systems of the Visegrad Group Countries in a Transition Process
Su m m a r y
This chapter is an attempt at a comparative analysis of the four party systems within
the Visegrad Group countries in the transition process. Its aim is to discuss the factors
influencing these systems and identify the factors which force their dynamics. Among
the contributory factors, the author includes a relative stabilization of these systems,
growing significance of populist parties (increasing populism), the role of charismatic
leaders, and the refugee problem.
Key words: party, party system, Visegrad Group countries, populism, stabilization,
charisma, refugees. crisis, process, dynamic
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Die Parteisysteme in den Visegrád-Staaten im Änderungsprozess
Zu s a m me n fa s s u ng
In dem Kapitel bemüht sich sein Verfasser, die zwischen vier Parteisystemen der
Visegrád-Staaten bestehenden Ähnlichkeiten und Unterschiede im Änderungsprozess
aufzuzeigen. Er nennt die besagte Parteisysteme beeinflussenden und deren Dynamik
erzwingenden Faktoren, zu denen u.a.: relative Stabilisierung der Systeme, wachsende
Rolle populistischer Parteien (d.h. fortschreitender Populismus), charismatische Parteiführer und Flüchtlingsproblem zählen.
Schlüsselwörter: Partei, Parteisystem, Visegrád-Staaten, Populismus, Stabilisierung,
Charisma, Flüchtlinge, Krise, Prozess, Dynamik
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