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M a ł g o r z a t a  M y ś l i w i e c

System partyjny V Republiki Francuskiej

Francja je st postrzegana jako kraj, k tóry dzięki Rewolucji z 1789 roku 
umożliwił Europie przejście od absolutyzm u do konstytucjonalizm u. J e d 
nakże do dnia dzisiejszego chlubne tradycje dem okratyczne nie przyczyni
ły się do w ykształcenia stabilnego system u partyjnego w tym  państwie. Na 
początku XXI wieku w izerunek p artii politycznych w oczach francuskiej 
opinii publicznej nie je st pozytywny. Przyczyny takiego s tanu  rzeczy nale
ży upatryw ać w tak ich  problem ach, jak  ferm ent i podziały m iędzypartyj
ne, pojawienie się w ielu liderów głoszących h asła  populistyczne, lecz nie- 
będących w stan ie  skutecznie działać, korupcja czy też cechujący w ięk
szość ugrupow ań b rak  jakichkolw iek pomysłów na rozwiązywanie kolej
nych sytuacji kryzysowych we Francji. Do wzmocnienia tradycyjnie nega
tywnego w izerunku partii politycznych przyczyniły się także kolejno ujaw 
n iane afery polityczne, szczególnie te, które dotyczyły nielegalnego finan
sowania poszczególnych ugrupow ań1.

Przyczyn niskiego poziomu zaufania do partii politycznych należy rów
nież szukać w dość luźnych relacjach pomiędzy poszczególnymi ugrupo
w aniam i i obywatelami. W stosunku do swoich zachodnioeuropejskich od
powiedniczek, francuskie partie dość późno przeewoluowały od modelu partii 
kadrowej do funkcjonow ania jako partie  masowe. P artie  lewicy zaczęły 
budować i wzmacniać swoje struktury  dopiero na początku XX wieku. Wtedy 
to zaczęły poszukiwać i edukować nowych członków, przekształcając się 
w partie  masowe. Praw ica natom iast opierała się tem u procesowi znacznie 
dłużej, bo aż do okresu II wojny światowej. Dopiero w połowie XX wieku

1 Р. В r é c h o n: Les partis  dans le système politique. In: Les partis politiques français. 
Ed. P. B r é c h o n .  Paris 2000, s. 9.
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zaczęto zastanaw iać się nad  zm ianą stylu upraw iania polityki i konieczno
ścią dotarcia do dużo szerszego grona odbiorców2. Zgodnie z koncepcją 
M aurice’a D uvergera, partie  kadrowe były partiam i charakterystycznym i 
i dobrze sprawdzającym i się w XIX wieku. Działały one bowiem w w aru n 
kach ograniczonego, cenzusowego praw a wyborczego. Były zatem  ugrupo
w aniam i obejmującymi swoim zasięgiem dość znaczne terytorium , cecho
wały się dość lu źn ą  s tru k tu rą  i nie były zorientowane na  przyciąganie du 
żej liczby członków. W arunkiem  przynależności do kom itetu, czyli podsta
wy organizacyjnej p artii kadrow ej, było osobiste znaczenie, zw iązane 
z pozycją społeczną albo określone umiejętności. Uczestnictwo partyjne m ia
ło zatem  w ym iar indyw idualny i nie wiązało się z w ystępowaniem  w im ie
niu  określonej grupy wyborczej. P a rtie  kadrow e reprezentow ały głównie 
in teresy  klas wyższych i średnich, co w yraźnie wskazywało na  kon tynu
owanie stylu upraw iania polityki charakterystycznego dla XIX-wiecznych 
partii klubowych. Dopiero ewolucja w k ierunku  modelu p artii masowych 
dała francuskim  ugrupowaniom możliwość dotarcia do szerszego grona wy
borców. Ten typ partii bowiem z definicji charakteryzuje wyraźniej sforma
lizowana s tru k tu ra  w ew nętrzna i rozbudowana aktywność, m ająca na  celu 
utrzym anie ścisłego związku z członkami. Partiom  masowym często przy
pisuje się funkcję in tegracyjną lub wręcz edukacyjno-opiekuńczą. Dlatego 
dopiero ewolucja w kierunku tego modelu dała francuskim  ugrupowaniom 
możliwość zbliżenia się do potencjalnych wyborców, aczkolwiek uczyniono 
to dość późno3.

Konsekwencją przedstawionej powyżej ewolucji stylu upraw iania poli
tyki jest dziś we Francji b rak  silnych powiązań pomiędzy partiam i a społe
czeństwem. Sytuację tę  dobrze ilu s tru ją  szacunkowe dane, dotyczące licz
by członków wszystkich partii politycznych. Przyjmuje się, że w momencie 
pow stania V Republiki francuskie ugrupow ania zrzeszały około 450 tys. 
członków. Liczba ta  wzrosła na  początku la t osiemdziesiątych XX wieku do 
900 tys., aby ponownie zmaleć na  przełom ie wieków do około 500 tys. Oz
nacza to, że w kraju  zam ieszkiw anym  przez niem alże 60 m in obywateli 
do p artii politycznych należy na zasadzie członkostwa mniej niż 1% spo
łeczeństwa4.

2 Ibidem, s. 10.
3 Szerzej na tem at ewolucji modeli partii zob. K. S o b o l e w s k a - M y ś l i k :  Partie 

i system y partyjne na świecie. Warszawa 2004, s. 29—30.
4 P. B r  é c h o  n: Les partis..., s. 10.
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Ewolucja systemu partyjnego

Zaprezentowane dotychczas uwarunkowania sprawiły, że na francuskiej 
scenie politycznej tradycyjnie funkcjonowało bardzo wiele ugrupowań. Jed 
nakże charakterystyczny dla III, a zwłaszcza dla IV Republiki system roz
bicia wielopartyjnego oznaczał rozdrobnienie polityczne, a w konsekwencji 
także niestabilność i chwiejność kolejnych koalicji rządowych5. Była to jed
na z głównych przyczyn upadku  powojennego porządku i utw orzenia 
w 1958 roku V Republiki. Działający w jej ram ach system  party jny cha
rakteryzow ał się ewolucyjnym rozwojem. M ożna przyjąć, że w ciągu p ra 
wie pięćdziesięciu la t istnienia, z system u tradycyjnie rozdrobnionego prze
kształcił się on w układ dwublokowy.

W lite ra tu rze  przedm iotu można spotkać się z licznymi typologiami, 
dotyczącymi ewolucji francuskiej sceny partyjnej w okresie V Republiki. 
Najpełniejszy obraz tego zjawiska w yłania się jednak  po analizie propozy
cji sformułowanych przez A. Jam roza6, k tóry wyróżnia następujące etapy 
rozwojowe system u partyjnego we Francji:

1. R o z k ła d  p a r ty jn e j  k o a lic ji  je d n o śc i  n a ro d o w e j (1959-1962). 
J e s t to okres pomiędzy rozpoczęciem funkcjonow ania państw a w nowych 
ram ach konstytucyjnych a dwoma istotnym i w ydarzeniam i, które miały 
miejsce w 1962 roku: mianowaniem G. Pompidou na prem iera i przyjęciem 
popraw ki do Konstytucji, gw arantującej wybór prezydenta w drodze wy
borów powszechnych7. Charakteryzow ał się on dekompozycją dotychczas 
istniejącego system u partyjnego i zanikiem jedności politycznej. Na ówcze
snej scenie politycznej można było wyróżnić tak  zwane p a r t i e  h is to ry c z 
ne , kontynuujące tradycje p artii już istniejących, i ta k  zwane p a r t i e  
no w e8.

5 Z. M e n d e l :  Francja. W: Partie i system y partyjne pań stw  wysoko rozwiniętych. 
Cz. 1. Red. J. I w a n e k .  Katowice 1999, s. 67.

6 Typologię zaproponowaną przez A. Jamroza podaję za Z. Mendlem. Por. Z. M e n 
del :  Francja..., s. 67-77.

7 Obydwa wydarzenia, wyznaczające cezurę kończącą pierwszy etap ewolucji syste
mu partii politycznych w V Republice mają doniosłe znaczenie. Należy podkreślić, że 
G. Pompidou był człowiekiem wywodzącym się spoza istniejącego układu partyjnego. 
Jego nominacja oznaczała zatem  zerwanie z tradycyjną rolą partii politycznych w za
kresie ich hegemonii w życiu politycznym. Natomiast uchwalona 28 października 1962 r. 
poprawka do konstytucji, została zaakceptowana w drodze referendum narodowego, wbrew 
wyraźnie artykułowanej woli większości ugrupowań politycznych. Szerzej na ten tem at 
zob. Z. M e n d e l :  Francja..., s. 68.

8 Do bloku tzw. partii historycznych należy zaliczyć takie ugrupowania jak: 1) Francu
ska Partia Komunistyczna, 2) Partia Socjalistyczna, 3) Partia Republikańska, 4) Par
tia Radykalna, 5) Partia Radykalno-Socjalistyczna, 6) Ruch Republikanów Ludowych,

6 Studia  Politicae.



82 Systemy polityczne

2. F orm ow an ie  s ię  b ip o la rn eg o  u k ład u  s ił w sy stem ie  partyj
nym  (1963-1965). Ów okres obejmuje w ydarzenia mające miejsce bezpo
średnio po nowelizacji zasad wyboru prezydenta oraz zm ianie postanowień 
ordynacji wyborczej, dotyczącej w yłaniania składu Zgromadzenia Narodo
wego, a w yborami prezydenckimi, przeprowadzonym i w 1965 roku9. Re
zultatem  zaprowadzonych zm ian było pow stanie dwóch obozów politycz- 
no-ideologicznych: 1) p raw icow ego , którego najważniejszym  ugrupow a
niem sta ła  się U nia na rzecz Nowej Republiki, i 2) lew icow ego , w którym  
dominowały P artia  Socjalistyczna i F rancuska P artia  K om unistyczna10.

3. P o g łęb ia n ie  się  p rocesu  b ip o laryzcji s ił p o lity czn y ch  (1966- 
1974). Za cezurę początkow ąprzyjm uje się w tym  przypadku okres, który 
nastąp ił bezpośrednio po wyborach prezydenckich 1965 roku. Udowodniły 
one bowiem zasadność konsolidacji obozu zarówno prawicy, jak  i lewicy. 
Bezpośrednio po zakończeniu kam panii wyborczej rozpoczął się bardzo in 
tensyw ny proces budowy dwubiegunowego układu sił politycznych, który 
trw ał do połowy la t siedem dziesiątych XX wieku. Za cezurę końcową tego 
okresu przyjm uje się wybory prezydenckie 1974 roku, w których zwyciężył 
kandydat prawicy Valery Giscard d’E sta ing11.

4. F orm ow anie się  czterech  nurtów  p o lityczn o-dok tryn aln ych  
w  sy ste m ie  partyjnym  F rancji na tle  b ip o larn ego  u k ład u  s ił p o li
ty czn y ch  (1974-1981). Cezurę początkow ą wyznacza tu  d a ta  wyborów 
prezydenckich 1974 roku, kojarzona z początkiem postępującej dezinte
gracji obu głównych bloków politycznych. W ewnętrzne sprzeczności, które 
wówczas zaczęły przybierać na  sile, m iały podłoże ideologiczno-doktrynal- 
ne, programowe, polityczne, socjologiczne, a naw et psychologiczno-ambi- 
cjonalne12. Nowa sytuacja wyraźnie była już widoczna tuż przed wyborami 
do Zgrom adzenia Narodowego w 1978 roku, kiedy to w ram ach obydwu 
bloków politycznych w ykształciły się główne nu rty  polityczno-doktrynal- 
ne. W ram ach bloku lewicy były to: 1) k om u nizm  (reprezentow any przez

7) Centrum Narodowe Niezależnych i Chłopów. Natom iast do bloku tzw. partii nowych 
zaliczono: 1) Unię na rzecz Nowej Republiki oraz 2) Zjednoczoną Partię Socjalistyczną. 
Szerzej na ten tem at zob. Z. M e n d e l :  Francja..., s. 68.

9 W pierwszej turze głosowania w wyborach prezydenckich, które odbyły się w 1965 r., 
największą liczbę głosów uzyskali Ch. de Gaulle — 44,65% i F. Mitterrand — 31,72%. Ów 
wynik wyraźnie wskazywał na utrwalenie się podziału na prawicę i lewicę w ramach 
francuskiego system u partyjnego. Dane za: [http://francepolitique.free.fr/FPR.htm
(17.03.2005)].

10 Szerzej na ten tem at zob. Z. M e n d e l :  Francja..., s. 69.
11 Za najbardziej spektakularny przejaw postępującej w owym okresie polaryzacji 

francuskiego system u partyjnego przyjmuje się porozumienie polityczno-programowe, 
zawarte w czerwcu 1972 r. pomiędzy Francuską Partią Komunistyczną a Partią Socja
listyczną. Szerzej na ten tem at zob. Z. M e n d e l :  Francja..., s. 70.

12 Ibidem, s. 71.

http://francepolitique.free.fr/FPR.htm
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F rancuską  P artię  K omunistyczną) oraz 2) socja ld em ok ratyzm  (ekspo
nowany przez P artię  Socjalistyczną). N atom iast w ram ach  bloku prawicy 
pojawiły się tak ie  nurty, jak: 1) n acjon a lizm  (uosabiany przez partię  od
nowionego gaullizm u, czyli Zgromadzenie n a  rzecz Republiki) i 2) lib era 
lizm  socja ln y  (popularyzowany przez Unię na  rzecz Demokracji F rancu
skiej)13. Cezurę końcow ą wyznacza z kolei d a ta  wyborów prezydenckich, 
które odbyły się w 1981 roku.

5. R ządy lew icy  i dom inacja P artii Socja listycznej (1981-1986). 
Za początek tego okresu przyjmuje się rok 1981, czyli datę kolejnych wybo
rów prezydenckich, które przyniosły zwycięstwo François M itterrandow i. 
W lipcu tego samego roku do puli sukcesów lewicy dołączono również uzy
skanie bezwzględnej większości m andatów  w Zgrom adzeniu Narodowym, 
a także objęcie rządów przez tę  formację14. Należy przy tym  podkreślić, że 
prezentowany okres charakteryzuje się coraz w yraźniejszą m arginalizacją 
roli Francuskiej Partii Komunistycznej i wzrostem znaczenia Partii Socjali
stycznej. Ugrupowanie to stało się bowiem nie tylko najw ażniejsząsiłąpo- 
litycznąw  ram ach bloku lewicy, ale także najsiln ie jszą p a r tią  ówczesnej 
Francji. Zupełnie inaczej przedstaw iała się wówczas sytuacja na  prawicy, 
gdzie doszło do zbliżenia ideowo-programowego pomiędzy Zgromadzeniem 
na rzecz Republiki i U nią na rzecz Demokracji Francuskiej. Wyraźnie wzmoc
niły się też wpływy skrajnej prawicy, której poglądy najpełniej wyrażał Front 
Narodowy Jeana-M arie  Le Pena. Za cezurę końcową prezentowanego 
okresu przyjm uje się rok 1986, czyli datę kolejnych wyborów do Zgrom a
dzenia Narodowego, przeprowadzonych zgodnie z now ą proporcjonalną 
ordynacją wyborczą15.

13 Pojawienie się przedstawionych nurtów polityczno-doktrynalnych znalazło odbi
cie w nowym układzie sił w obydwu blokach. Na lewicy doszło do zerwania programo
wo-organizacyjnego między Francuską Partią Komunistyczną i Partią Socjalistyczną, 
i począwszy od 1978 r. socjaliści stali się najsilniejszą opcją w ramach swojego obozu 
politycznego. Natom iast na prawicy wyraźnie widać było spadek znaczenia gaullistów. 
Tworzona przez nich U nia Demokratów na rzecz Republiki została przekształcona  
w 1976 roku w ugrupowanie o nazwie Zgromadzenie na rzecz Republiki. Udało im się 
jednak zachować pozycję partii dominującej w swoim obozie politycznym. Szerzej na 
ten tem at zob. Z. M e n d e l :  Francja..., s. 71—72.

14 W Zgromadzeniu Narodowym siódmej kadencji, trwającej od 2 lipca 1981 r. do 
1 kwietnia 1986 r. Partia Socjalistyczna uzyskała 58% mandatów, natomiast Francu
ska Partia Komunistyczna — 9%. Dane za: [http://www.assem blee-nationale.fr/elec- 
tions/historique-2.asp (17.03.2005)].

15 Zastosowanie nowej ordynacji wyborczej nie pozwoliło żadnemu z funkcjonujących 
wówczas na francuskiej scenie politycznej ugrupowań na zdobycie większości bezwzględ
nej mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Podczas podziału mandatów zastoso
wano bowiem metodę kwoty prostej, przy czym m andaty resztowe były przydziela
ne według największej średniej. Miano najsilniejszego ugrupowania utrzymała Partia

http://www.assemblee-nationale.fr/elec-


84 Systemy polityczne

6. Z w ycięstw o partii praw icow ych  w  w yborach  do Z grom adze
n ia  N arod ow ego  i p ierw szy  ok res cohabitation  (1986-1988). Począ
tek tego okresu wyznaczyła d a ta  wyborów do Zgrom adzenia Narodowego, 
które nie przyniosły żadnej z partii zwycięstwa, umożliwiającego samodziel
ne spraw ow anie rządów. W la tach  1986-1988 po raz pierwszy w praktyce 
ustrojowej V Republiki doszło do sytuacji, w której w ładza znalazła się 
w rękach socjalistycznego prezydenta i prawicowej większości rządowej. 
Ów okres nazwano cohabitation, co tłum aczy się jako „współzamieszkiwa- 
nie”. T aką sytuację odbierano jako sytuację przejściową, swoiste „prowizo
rium  polityczne”. Dla większości ugrupow ań momentem, w którym  plano
wano rozstrzygnąć ta k  tru d n ą  sytuację, m iały być kolejne wybory prezy
denckie w 1988 roku16.

7. P ow rót dom inacji P artii S ocja listycznej w w aru nk ach  trw a
ło śc i b ip o larn ego  ch arak teru  system u  partyjnego (1988-1993). Rok 
1988 przyniósł powtórne zwycięstwo F. M itterranda w wyborach prezy
denckich i sukces lewicy w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. Ozna
czało to odejście od praktyki cohabitation, lecz w praktyce nic nie zmieniło 
się w sposobie funkcjonowania francuskiego system u partyjnego. N adal 
utrzym yw ał się układ dwubiegunowy. Na lewicy zdecydowanie najsilniej
szym ugrupowaniem pozostawała P artia  Socjalistyczna. Obserwowano przy 
tym  sukcesyw ną degradację pozycji Francuskiej P a rtii Komunistycznej. 
N atom iast na prawicy doszło do w yrów nania sił pomiędzy U n ią  n a  rzecz 
Demokracji Francuskiej i Zgrom adzeniem  na rzecz Republiki. Widoczne 
stało się także umocnienie pozycji F ron tu  Narodowego na  francuskiej sce
nie politycznej17. Cezurę końcową dla tego okresu wyznacza d a ta  kolej
nych wyborów do Zgrom adzenia Narodowego.

8. Wybory parlam entarne i ku lm inacja przew artościow ań  fran
cusk iej scen y  p o lityczn ej (1993-1997). Wybory parlam entarne w 1993 
roku zaowocowały we Francji a lte rn ac ją  władzy i rozpoczęciem kolejnego 
okresu cohabitation. Porażka socjalistów pozwoliła na objęcie rządów przez 
prawicę, u tożsam ianą z koalicją U nii n a  rzecz Demokracji Francuskiej 
i Zgrom adzenia na  rzecz Republiki. Ów okres charakteryzow ał się u tr a tą  
wpływów lewicy i wzmocnieniem prawej strony sceny partyjnej, znacznym 
zwiększeniem roli, ja k ą  odgrywały na francuskiej scenie politycznej ruchy 
ekologiczne, a także daleko posuniętym  pragm atyzm em  politycznym po

Socjalistyczna, natom iast na zastosow aniu nowych zasad wyborczych najbardziej 
skorzystał Front Narodowy, który uzyskał wynik nieco lepszy niż Francuska Partia 
Komunistyczna. Szerzej na ten tem at zob. D. N o h l e n :  Prawo wyborcze i system  p a r 
tyjny. O teorii system ów wyborczych. Warszawa 2004, s. 304-310, oraz Z. M e n d e l :  
Francja..., s. 72—73.

16 Szerzej na ten tem at zob. Z. M e n d e l :  Francja..., s. 73.
17 Szerzej na ten tem at zob. ibidem, s. 74.
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szczególnych ugrupow ań i ich przywódców. Wybory z 1993 roku rozwiały 
natom iast zdecydowanie złudzenia co do możliwości przekształcenia fran 
cuskiego system u dwublokowego w system  dwupartyjny. Po nich bowiem 
nastąp iła  kolejna dezintegracja obydwu stron sceny party jnej18. Prezento
wany okres kończy się tuż po wyborach prezydenckich, przeprowadzonych 
w 1995 roku. Zwyciężył w nich Jacques Chirac, zdobywając 52,64% gło
sów. N iew ielką p rzew agą głosów pokonał on Lionela Jospina, który uzy
skał poparcie 47,36% głosujących wyborców19. K am pania przed wyborami 
prezydenckim i w 1995 roku charakteryzow ała się dużo w iększą daw ką 
demagogii niż kiedykolwiek wcześniej. Wyraźnie świadczyło to o dużej n ie
stabilności francuskiego system u partyjnego, co coraz intensywniej odczu
wano od roku 1981. Sytuację kryzysow ą zaostrzyły dodatkowo niepowo
dzenia rządu  A lana Juppé, próbującego przeprow adzić reform ę system u 
ubezpieczeń społecznych oraz system u em erytur. Z am iast spodziewanej 
poprawy nastrojów  społecznych wywołały one najw iększe od 1968 roku 
strajk i. Wpłynęło to w znacznym  stopniu na  pogorszenie w izerunku poli
tycznego zarówno prem iera, jak  i prezydenta. Polityczne napięcia i kon
flikty zaowocowały również przedterminowym i wyborami parlam entarny
mi, które przeprowadzono z rocznym w yprzedzeniem w 1997 roku20.

9. P rz e ję c ie  w ład zy  p rz e z  lew icę  i n o w y  ja k o śc io w o  o k re s  coha 
b ita tio n  (1997-2002). W wyniku wyborów parlam entarnych, przeprowa
dzonych 1997 roku nastąp iła  kolejna ałternacja władzy21. Przejęcie władzy 
przez lewicę oznaczało rozpoczęcie trzeciego w dziejach V Republiki i nowe
go jakościowo okresu cohabitation, w którym  prezydent wywodził się z p ra 
wej, a prem ier z lewej strony sceny politycznej. Wyborcze zwycięstwo całe

18 Najistotniejsze zmiany, jakie nastąpiły po prawej stronie sceny politycznej, doty
czyły: 1) rozłamu w Zgromadzeniu na rzecz Republiki i założeniu 20 listopada 1994 r. 
ugrupowania nacjonalistycznego i antyeuropejskiego, o nazwie „Ruch na rzecz Fran
cji”, 2) powstanie 1 lipca 1995 r. Ludowej Partii Demokracji Francuskiej, oraz 3) po
wstanie 24 listopada 1995 r. Siły Demokratycznej. Na lewicy najważniejsze zmiany 
dotyczyły: 1) utworzenia w grudniu 1993 r. Ruchu Obywatelskiego jako sprzeciwu wo
bec degradacji politycznej Partii Socjalistycznej, 2) założenia Radykalnej Partii Socja
listycznej, co nastąpiło 6 listopada 1994 r. Podziały widoczne były również w ruchu eko
logicznym. We wrześniu 1994 r., po rozłamie Zielonych, utworzone zostało ugrupowanie 
o nazwie „Niezależny Ruch Ekologiczny”. Szerzej na ten  tem at zob. Z. M e n d e l :  Fran
cja..., s. 75—76.

19 Źródło: [http://francepolitique.free.fr/PR95.htm (17.03.2005)].
20 A. K n a p p :  Parties and the Party System  in France. New York 2004, s. 49-50.
21 W wyniku wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych w 1997 r. komuniści 

uzyskali 36 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym, socjaliści -  250, Klub Radyka
łów, Obywateli i Zielonych -  33, Unia na rzecz Demokracji Francuskiej — 113, a Zgro
madzenie na rzecz Republiki -  140. Zob. [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm #lll
(17.05.2005)].

http://francepolitique.free.fr/PR95.htm
http://francepolitique.free.fr/AN5.htm%23lll
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go bloku oznaczało także osobisty sukces nowego prem iera, Lionela Jospi
na, który zdołał stworzyć wizerunek silnej i zjednoczonej lewicy22. Warto przy 
tym  zwrócić uwagę na fakt, że w 1997 roku ważnym ugrupow aniem  bloku 
lewicy po raz kolejny stali się komuniści, a Zieloni po raz pierwszy uzyskali 
miejsca w Zgromadzeniu Narodowym. Zaprezentowany układ sił politycz
nych charakteryzow ał francuską  scenę polityczną do 2002 roku, kiedy to 
zostały przeprowadzone kolejne wybory prezydenckie i parlam entarne.

10. K onsolidacja  obozu  p raw icy  i jej p o lity czn a  d om in acja  (od  
2002). W okresie poprzedzającym wybory prezydenckie znów wyraźnie dały 
znać o sobie podziały na lewej stronie francuskiej sceny politycznej. K am 
pan ia prezydencka Lionela Josp ina nie była już ta k  przekonująca jak  ta, 
k tórą przeprowadzono w 1995 roku. Ponadto do rywalizacji przystąpiło wielu 
innych liderów lewicy, skutecznie zmniejszając przez to szansę ówczesnego 
prem iera na uzyskanie dobrego w yniku w pierwszym etapie wyborczej ry 
walizacji23. Mimo wszystko niewielu obserwatorów francuskiej sceny po
litycznej spodziewało się aż ta k  zaskakującego w yniku pierwszej tury. 
N ajw iększą liczbę głosów zgromadzili w niej bowiem ówczesny prezydent 
Jacques Chirac (19,88%) i kontrowersyjny lider Frontu  Narodowego Jean- 
-M arie Le Pena (16,86%), k tóry pokonał Lionela Jospina niew ielką prze
w agą głosów24. D ruga tu ra  przyniosła zwycięstwo urzędującem u prezy

22 Zwycięstwo wyborcze, odniesione w 1997 r., oznaczało osobisty sukces L. Jospi
na. Lewica bowiem zaprezentowała się jako spójny i pluralistyczny blok, w którego 
skład weszły obok Partii Socjalistycznej także Francuska Partia Komunistyczna, Zie
loni, Radykalna Partia Lewicy oraz Ruch Obywatelski. Szerzej na ten  tem at zob. 
A. K n a p p :  Parties..., s. 50.

23 Rywalami Lionela Jospina w pierwszej turze wyborów prezydenckich, przepro
wadzonych w 2002 r., byli m.in. Jean-Pierre Chevènement z Ruchu Obywatelskiego, 
komunista Robert Hue, Noël Mamère z partii Zielonych, Christiane Taubira z Lewico
wych Radykałów, Arlette Laguiller z partii Walki Robotniczej, Olivier Besancenot 
z Rewolucyjnej Ligii Komunistycznej i Daniel Gluckstein z Partii Robotników.

24 W przedwyborczych sondażach Jean-Marie Le Pen nie osiągał oszałamiających 
wyników. Średnia z okresu osiem nastu miesięcy, do października 2001 r. pokazywała, 
że zamierzało go poprzeć jedynie 7,5% wyborców. Jednak od jesieni 2001 r. poziom po
parcia dla tej kandydatury wyraźnie wzrósł i odtąd (aż do ostatnich sondaży przedwy
borczych) nigdy nie spadł poniżej poziomu 10%. Z sondażu przeprowadzonego na dzie
sięć dni przed wyborami wynikało, że Le Pena zamierza poprzeć 14% wyborców, nato
m iast urzędującego premiera Lionela Jospina -  niecałe 17%. Niewątpliw ie na osta
teczny wynik I tury wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 21 kwietnia 2002 r., 
wpływ miały takie czynniki, jak odczuwalny dla francuskiego społeczeństwa wzrost 
bezrobocia oraz pytanie o lojalność muzułmańskich imigrantów, zadawane w obliczu 
amerykańskiej tragedii z 11 września 2001 r. Przedstawione okoliczności spowodowa
ły, że Jean-Marie Le Pen pokonał Lionela Jospina, uzyskując 16,86% głosów, podczas 
gdy urzędujący premier otrzymał ich 16,18%. Szerzej na ten tem at zob. A. K n a p p :  
Parties..., s. 55.
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dentowi, lecz była możliwa tylko dzięki olbrzymiej mobilizacji elek tora
tu  (w tym  także lewicowego) przeciwko kandydaturze Le Pena, a także 
dzięki konsolidacji prawej strony sceny politycznej. 23 kw ietnia 2002 roku 
utworzone zostało bowiem nowe ugrupowanie o nazwie U nia na rzecz Więk
szości Prezydenckiej (l’Union pour la M ajorité Présidentielle -  UMP). Ta
kie posunięcie miało zapewnić Chiracowi reelekcję oraz wzmocnić pozycję 
prawicy przed zbliżającymi się wyborami parlam entarnym i. Głównym ce
lem twórców p artii prezydenckiej nie było jednak  działanie na  rzecz in te 
gracji istniejących już p artii prawicowych, ale ich zastąp ien ie na  arenie 
politycznej25. W jej skład weszły zatem  Zgrom adzenie na  rzecz Republiki, 
partia  Liberalnej Demokracji, a także Nowa Unia na rzecz Demokracji F ran
cuskiej26. Przyjęta strateg ia  przyniosła spodziewany rezu ltat w postaci wy
borczego trium fu. Po drugiej tu rze  wyborów do Zgrom adzenia N arodo
wego U nia na rzecz Większości Prezydenckiej zdobyła 365 mandatów, czyli 
63,3% miejsc w izbie reprezentacji narodowej27. Był to największy sukces, 
odniesiony w wyborach parlam entarnych w historii V Republiki28.

Mimo że proces ewolucji system u partyjnego V Republiki można po
dzielić na  kilka znacznie różniących się pomiędzy sobą okresów, to w yraź
nie widać, iż system  te n  charakteryzuje niezm iennie b ipolarna wielopar- 
tyjność. Najwyraźniej m ożna to zaobserwować na przykładzie opcji poli
tycznych, kolejno spraw ujących władzę. F rancuskie rządy w spierane są  
bowiem zawsze przez w m iarę s tab iln ą  koalicję p a rla m en ta rn ą  i najczę
ściej także przez prezydenta, wywodzącego się z tej samej strony sceny 
politycznej. Zwraca przy tym  uw agę fakt, że pomimo znaczącego stopnia 
wewnętrznego zróżnicowania, francuskie koalicje parlam entarne charak 
teryzuje dość duża trwałość. W V Republice raczej nie obserwuje się proce
sów rozpadu koalicji rządowych przed upływem końca kadencji parlam en
tarne j (szczególnie po praw ej stronie sceny politycznej). W ewnętrzne roz
bieżności i nowe podziały w ram ach tego samego bloku politycznego u ak 
tyw niają się zazwyczaj w okresie przedwyborczym, a nie w trakcie trw ania 
kadencji29.

25 Ibidem, s. 56.
26 Dane za: [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (17.05.2005)].
27 Dane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#112 (17.05.2005)].
28 Był to sukces większy niż ten, który odnieśli gaulliści w 1968 r. (293 mandaty, czyli 

60,2% miejsc w Zgromadzeniu Narodowym) czy też socjaliści w 1981 r. (285 mandatów, czyli 
58% miejsc w izbie niższej francuskiego parlamentu). Dane za: [http://francepolitique. 
free.fr/AN5.htm#104] oraz [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#107 (17.05.2005)].

29A. K n a p p :  Parties..., s. 57.

http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm
http://francepolitique.free.fr/AN5.htm%23112
http://francepolitique
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System semiprezydencki a francuski system partyjny

Kryzys algierski definitywnie zakończył istnienie IV Republiki. Mimo 
podjęcia rozpaczliwej próby ratow ania sytuacji przez powołanie nowego 
rządu  P ierre’a Pflim lina w m aju 1958 roku w ładza cywilna była już wów
czas tylko fikcją. Francja stanęła  w obliczu realnej groźby obalenia ustroju 
przez armię. W ta k  trudnej sytuacji gaulliści w Paryżu i Algierze zaczęli po 
cichu przygotowywać powrót generała de G aulle’a, k tóry w ydawał się je
dyną osobą mogącą uprzedzić zam ach s tan u 30.

15 m aja 1958 roku generał de G aulle oświadczył, że „jest gotów za
bezpieczyć władze Republiki”. 27 m aja uruchom ił on procedurę m ającą 
na  celu utw orzenie nowego rządu. Wobec ta k  zdecydowanych i szybko 
przebiegających w ydarzeń P ierre Pflim lin podał się do dymisji. 29 m aja 
Prezydent Republiki, René Coty, powierzył de G aulle’owi misję stw orze
n ia rządu. 1 czerwca odbyło się głosowanie nad  udzieleniem  wotum zaufa
n ia nowej egzekutywie. Rząd generała de G aulle’a uzyskał poparcie bez
w zględną większością głosów („za” opowiedziało się 329 głosujących, nato 
m iast „przeciw” -  224)31. Następnego dnia Zgromadzenie Narodowe przyję
ło ustaw ę upow ażniającą rząd  de G aulle’a do przygotow ania nowej kon
stytucji.

Pracam i nad zm ianą konstytucji zajęła się grupa ekspertów, k tó rą  kie
rował m inister sprawiedliwości Michel Debré. Projekt nowej ustaw y zasad
niczej pow stał w zaledwie dziewięć dni i 20 lipca został przesłany Radzie 
Państw a. Tego samego dnia de G aulle rozpoczął swoją podróż po krajach 
„czarnej” Afryki. Przed wyjazdem jednak  zdążył publicznie określić swoje 
preferencje dotyczące przyszłego system u politycznego Francji, w oświad
czeniu skierow anym  do M ichela Debrógo. Stwierdził w nim, że „System 
nasz będzie parlam en tarny  lub nie będzie go w ogóle. Reżim prezydencki 
nie mieści się w naszych tradycjach. We francuskiej koniunkturze politycz
nej m usiałby się on szybko przekształcić w dyktaturę”32.

De G aulle m iał jednak  bardzo specyficzny sposób rozum ienia owego 
„system u parlam entarnego”. Projekt nowej konstytucji m iał bowiem poło
żyć definitywnie kres istn ien iu  IV Republiki, w której prym  wiodły skłóco
ne i bardzo liczne partie  polityczne. Nowy system polityczny miał się cecho
wać silną  w ładzą prezydenta, wybieranego przez kolegium złożone z 80 tys.

30 M. M o r a b i t  o, D. B o u r m a u d :  H istoria konstytucyjna i polityczna Francji 
(1789-1958). Przeł. A. J a  mr ó z .  Białystok 1996, s. 534-535.

31 Ibidem, s. 535.
32 J. G e r h a r d :  Charles de Gaulle. T. 2. Warszawa 1972, s. 56—57.
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elektorów33. M iał on być wyposażony w prawo do powoływania prem iera, 
bez konieczności ubiegania się o inw estyturę parlam entu . M inistrów miał 
przy tym  obejmować zakaz jednoczesnego zasiadania w parlam encie i peł
n ien ia funkcji m inisterialnych. Prezydentow i i rządowi miało przysługi
wać prawo do ograniczenia debat parlam entarnych. Zakładano także ogra
niczenie praw a parlam en tu  do debaty nad dekretam i i polityką rządu. Po
nadto zaproponowano wyposażenie głowy państw a w prawo do rozw iąza
nia parlam en tu  po upływie pierwszego roku kadencji izb oraz prawo do 
zarządzania referendum  powszechnego, niezależnie od woli parlam entu34.

W dość skomplikowanej sytuacji politycznej we Francji trudno  sobie 
było wyobrazić możliwość wprowadzenia czystego system u prezydenckie
go. J a k  zauw aża A. Antoszewski, specyfika am erykańskiego system u p a r
tyjnego, a także założenia konstrukcyjne, w yrażające się w podziale kon
trolujących się wzajemnie segmentów władzy, spowodowały, że system pre
zydencki w USA jest w zasadzie rozwiązaniem unikatowym35. Mimo wszystko 
generał de Gaulle uważał, że wyprowadzenie państw a z kryzysu mogło się 
odbyć tylko i wyłącznie w drodze ograniczenia politycznej roli parlam entu  
i znacznego wzm ocnienia władzy wykonawczej. D latego zdecydowano się 
skorzystać (choć tylko w ograniczonym stopniu) z doświadczeń am erykań
skich i wprowadzić system , który dziś określa się jako semiprezyden- 
cki. J e s t to przykład system u mieszanego, w którym  zastosowano rozw ią
zania charakterystyczne dla system u zarówno parlam entarnego, jak  i p re
zydenckiego. Ja k  podkreśla A. Antoszewski, „Niektórzy politolodzy są  skłon
ni traktow ać je jako sw oistą hybrydę polityczną, stanow iącąjednak m u ta 
cję reżim u parlam entarnego”36.

Reżim semiprezydencki charakteryzuje jednak zbiór określonych cech. 
Z pewnością pierw szą z nich jest dualizm egzekutywy. W systemie politycz
nym V Republiki nie zdecydowano się na oddanie pełni władzy wykonaw
czej w ręce prezydenta, ale rozdzielono ją  pomiędzy głowę państw a i gabi
net, z prem ierem  na czele.

D rugą cechą charakterystyczną takiego reżim u je st sposób dokonywa
nia wyboru prezydenta. Może się to odbywać albo w drodze wyborów bez
pośrednich, albo za pośrednictwem kolegium elektorów37. Okres sprawowa-

33 Założenia przyjęte przez otoczenie de Gaulle’a zmierzały zatem w kierunku znacz
nego rozszerzenia grona elektorów w porównaniu z ówcześnie obowiązującą ordynacją, 
która dopuszczała ich 26 tys. Zob. J. G e r h a r d :  Charles de Gaulle..., s. 57.

34 Ibidem, s. 57.
35 Demokracje zachodnioeuropejskie. A naliza porównawcza. Red. A. A n t o s z e w 

sk i, R. H e r b u t .  Wrocław 1997, s. 281.
36 Ibidem, s. 281.
37 W momencie utworzenia V Republiki przyjęto zasadę, zgodnie z którą prezyden

ta wybierało kolegium elektorskie. Rozwiązanie to funkcjonowało do 1962 r., kiedy to 
przyznano prawo wyboru głowy państwa obywatelom francuskim.
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nia władzy prezydenckiej jest przy tym  ściśle określony przez przepisy kon
stytucji i niezależny od zm iany układu  sił politycznych w parlam encie38.

Rolę głowy państw a w sem iprezydencjalizm ie można określić jako ty 
pową dla modelu prezydentury aktywnej, wywierającej wpływ na bieg spraw 
publicznych. Oznacza to, że prezydent je st wyposażony w pew ien zakres 
kompetencji, umożliwiających mu podejmowanie decyzji o charakterze po
litycznym. Przy podejmowaniu decyzji o charak terze politycznym w yraź
nie widoczny jest podział na  ak ty  w łasne prezydenta oraz na  upraw nienia 
dzielone z premierem i rządem. Ponadto kompetencje prezydenta mogą mieć 
charak ter upraw nień „związanych”, których stosowania w niektórych w a
runkach odmówić nie może, i dyskrecjonalnych, kiedy prawo odmowy przy
sługuje głowie państw a39.

Kolejnym elem entem  charakteryzującym  reżim  sem iprezydencki jest 
szczególna relacja pomiędzy prezydentem  a rządem . N ominacja prem iera 
należy do zakresu kom petencji głowy państw a. Wydaje się przy tym, że 
upraw nienie to m a charak ter zupełnie swobodnej decyzji prezydenta, po
dejmowanej bez udziału parlam entu . W Konstytucji V Republiki nie prze
widuje się bowiem konieczności ubiegania się przez rząd  o obligatoryjne 
wotum  zaufania parlam entu . J e s t to jednak  tylko założenie teoretyczne, 
ponieważ trudno wyobrazić sobie skuteczne kierowanie polityką państw a 
przez rząd, bez współpracy z parlam entem . Przychylność legislatywy jest 
konieczna do uchw alenia budżetu, przyjm owania projektów ustaw  propo
nowanych przez rząd, a także do udzielania pozwolenia n a  wydaw anie 
ordonansów. Prezydent, którego konstytucyjna rola, zgodnie z zapisem  
art. 5 ustaw y zasadniczej, polega na  „zapewnieniu prawidłowego funkcjo
now ania władz publicznych”, nie może w praktyce powołać rządu, z góry 
skazanego na  konflikt z parlam entem . Należy przypomnieć, że prezydent 
m ianuje również m inistrów na wniosek prem iera40.

Semiprezydencjalizm wyróżnia także specyficzny stosunek prezyden
ta  do parlam entu , oraz parlam entu  do rządu. Po pierwsze, zgodnie z zasa
dam i charakterystycznym i dla system u parlam entarnego, rząd  je st poli
tycznie odpowiedzialny przed parlam entem . Oznacza to, że w przypadku 
w yrażenia wotum nieufności bezw zględną większością głosów członków 
Zgrom adzenia Narodowego prem ier je s t zobowiązany do złożenia na  ręce 
prezydenta dymisji swojego gabinetu. Głowa państw a może jednak dymisji 
nie przyjąć, podtrzym ać rząd  i rozwiązać Zgromadzenie Narodowe. Przed 
podjęciem takiej decyzji prezydent je st zobowiązany do zasięgnięcia opinii

38 Demokracje zachodnioeuropejskie..., s. 282.
39 E. G d u l e  w i c  z: System  konstytucyjny Francji. Warszawa 2000, s. 37—39.
40 P. S a r n e c k i :  Ustroje konstytucyjne pań stw  współczesnych. Kraków 2003, s. 286-

287.
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prem iera i przewodniczących izb. Nie jest to jednak opinia wiążąca. Warto 
również dodać, że przedstaw iane upraw nienie prezydenta jest konsty tu 
cyjnie ograniczone, ale tylko w tak im  zakresie, aby nie mogło ono spowodo
wać trudności w funkcjonow aniu państw a. W związku z tym  prezydent 
nie może rozwiązać Zgrom adzenia Narodowego w trzech przypadkach: 
1) w pierwszym roku kadencji izby, 2) jeżeli pełnomocnictwa poprzednie
go Zgrom adzenia Narodowego też w ygasły przed  upływ em  kadencji, 
3) w w arunkach stosowania art. 16 Konstytucji V Republiki. Ponadto izby 
niższej francuskiego parlam en tu  nie może rozwiązać przewodniczący Se
natu , jeżeli zastępuje on prezydenta41. Dopuszczalność rozw iązania p arla 
m entu  przed końcem kadencji przez prezydenta i w iążąca się z tym  możli
wość obalenia rządu  przez parlam en t przez w yrażenie wotum nieufności 
jest jed n ą  z najistotniejszych konsekwencji wprowadzenia dualizm u egze
kutyw y w reżim ie nazyw anym  sem iprezydenckim . Separacja poszczegól
nych segmentów władzy, charakterystyczna dla modelowego system u pre
zydenckiego, została tu  zastąpiona przez zasadę współpracy władzy u s ta 
wodawczej i wykonawczej, jednak tylko wówczas, gdy większość parlam en
ta rn a  popiera prezydenta42. W takim  systemie pozycja prezydenta jest uza
leżniona w bardzo dużym stopniu od poparcia udzielanego mu przez w ięk
szość parlam en tarną . Kiedy głowa państw a nie może liczyć na  poparcie 
większości członków Zgrom adzenia Narodowego, rea ln a  w ładza przecho
dzi w ręce prem iera. Zdaniem  M. Duvergera, to w łaśnie ta  cecha semipre- 
zydencjalizmu powoduje, że można go określić jako „alternację pomiędzy 
prezydencjalnąi p a rlam en ta rn ą  fazą rozwoju politycznego”43.

O statn ią  cechą charakterystyczną semiprezydencjalizmu jest to, że pre
zydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlam entem . Za
sada ta  została w yraźnie zagw arantow ana w zapisie a rt. 68 francuskiej 
ustaw y zasadniczej, w którym  stw ierdza się, że „Prezydent Republiki nie 
ponosi odpowiedzialności za czynności wykonywane w ram ach spraw owa
nych funkcji”44. Nie oznacza to jednak, że głowa państw a je st nieodpo
w iedzialna politycznie w ogóle. T aką odpowiedzialność prezydent ponosi 
wobec wyborców. Tryb wyboru prezydenta we Francji nie przewiduje bo
wiem ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę możliwości ubiegania się o reelek- 
cję. Chęć zapew nienia sobie powtórnego zwycięstwa wyborczego m usi za
tem  skłaniać głowę państw a do działania n a  rzecz dobra państw a i jego 
obywatel i.

41 E. G du  le  w ic  z: System  konstytucyjny..., s. 74.
42 Demokracje zachodnioeuropejskie..., s. 282.
43 Cyt. za: ibidem, s. 282.
44 Konstytucja Francji z  4 październ ika 1958 roku. Przeł. W. S k r z y d ł o .  Warsza

wa 1997, s. 56.
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W arto jednocześnie przypomnieć o tym , że w francuskiej konstytucji 
przewiduje się możliwość pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności kon
stytucyjnej. J e s t to możliwe wtedy, gdy podczas pełnienia swoich funkcji 
głowa państw a dopuści się zdrady stanu , czyli czynów szczególnie groź
nych45. Zgodnie z postanow ieniam i a rt. 68 ustaw y zasadniczej, w tak ich  
okolicznościach może być on postawiony w s tan  oskarżenia przez obie izby 
parlam entu identyczną uchw ałą przyjętą w głosowaniu jawnym bezwzględ
n ą  w iększością głosów członków wchodzących w ich skład. P rezydent jest 
w tedy sądzony przez Wysoki Trybunał Sprawiedliwości46. Należy podkre
ślić, że w procedurze tej nie chodzi zatem  o każde naruszen ie  konstytucji 
lub ustaw.

Przyjęcie założeń charakterystycznych dla reżim u semiprezydenckie- 
go w znaczący sposób wpływa na  funkcjonowanie francuskiego system u 
partyjnego. J a k  zauw aża A. Antoszewski, „wspólną cechą europejskich 
reżimów semiprezydenckich jest to, że działająone w otoczeniu podobnych 
systemów partyjnych”47. O kreśla się je jako system y nieustabilizow ane, 
o znacznym stopniu frakcjonalizacji. C harak teryzu ją  się one działalnością 
znaczących p artii antysystemowych, głębokim dystansem  ideologicznym, 
odśrodkowym charakterem  rywalizacji międzypartyjnej oraz istnieniem  sil
nej opozycji zarówno na prawym, jak  i na  lewym biegunie system u p arty j
nego. Taka specyfika system u partyjnego rzutuje jednak w poważnym stop
niu na stabilność polityczną. Dlatego głowie państw a w reżimie semiprezy- 
denckim przypada szczególna rola polityczna. Można powiedzieć, że p re 
zydent występuje w nim  jako m ediator w przypadkach zaistn ienia sporów 
pomiędzy poszczególnymi ugrupow aniam i48.

System wyborczy a system partyjny

Czynnikiem, który w znacznym stopniu wpłynął na obecny kształt fran
cuskiego system u partyjnego, jest także dość specyficzny system  wyborczy. 
Zarówno w przypadku wyborów prezydenckich, jak  i parlam entarnych  są  
to wybory większościowe, przeprow adzane w dwóch turach.

Zgodnie z zasadam i przyjętymi dla wyboru prezydenta V Republiki, na 
u rząd  ten  może kandydow ać obywatel francuski po ukończeniu 23. roku

45 P. S a r n e c k i :  Ustroje konstytucyjne..., s. 311.
46 Konstytucja Francji z  4 październ ika 1958 roku..., s. 56.
47 Demokracje zachodnioeuropejskie..., s. 284.
48 Ibidem, s. 285.
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życia. W arunkiem  zgłoszenia kandydatu ry  je s t uzyskanie poparcia 500 
obywateli, p iastujących funkcje obsadzane w drodze wyboru, wywodzą
cych się co najmniej z 30 departamentów. Do owego grona zalicza się depu
towanych do Zgromadzenia Narodowego, senatorów, merów i członków rad  
generalnych, Rady P aryża oraz zgromadzeń terytorialnych terytoriów  za
m orskich49. K andydatury  zgłasza się do Rady Konstytucyjnej. K andydat 
m usi także wpłacić kaucję, k tóra przepada w przypadku uzyskania m niej
szej liczby głosów niż 5%. Rozwiązania przyjęte w ordynacji wyborczej, 
dotyczące w arunków  zgłaszania kandydatów  na urząd  prezydenta, umoż
liw iają dwu francuskim  blokom partyjnym  wpływanie na zwiększenie lub 
zm niejszenie szans bloku przeciwnego -  już na tym  etapie. Udzielenie po
parcia większej liczbie kandydatów  bloku przeciwnego powoduje bowiem 
rozproszenie głosów w ram ach tego obozu podczas pierwszej tu ry  głosowa
nia. Przykładem  potwierdzającym takie założenie m ogą być wybory prezy
denckie przeprowadzone w 2002 roku. Konsolidacja bloku prawicy i ryw a
lizacja kilku kandydatów  w obozie lewicy skutecznie przyczyniły się do 
zaprzepaszczenia szansy faw oryta wyborów, Lionela Jospina, na  uzyska
nie lepszego w yniku w pierwszej turze.

Wybory prezydenckie s ą  wyborami powszechnymi i bezpośrednimi. 
W pierwszej turze głosowania zwyciężyć może kandydat, który uzyska bez
w zględną większość w szystkich ważnie oddanych głosów. Jeżeli jednak 
nie uda się to żadnem u z kandydatów, po dwóch tygodniach przeprowadza 
się d rugą turę. B iorą w niej udział 2 kandydaci z kolejno najw iększą liczbą 
głosów, uzyskanych w pierwszej turze, chyba że któryś z nich zrezygnuje. 
N atom iast jeżeli któryś z nich um rze lub jeżeli zaistnieje przeszkoda un ie
możliwiająca m u dalsze kandydow anie, R ada Konstytucyjna podejmuje 
decyzję o rozpoczęciu od nowa ogółu czynności wyborczych50. W drugiej 
tu rze  zwycięża kandydat, który otrzym a w iększą liczbę głosów niż jego 
przeciwnik.

Z wyborów powszechnych i bezpośrednich pochodzi także izba niższa 
francuskiego parlam entu . W tym  przypadku również zastosowano system 
większości bezwzględnej oraz przewidziano dwie tu ry  wyborów. O m andat 
deputowanego do Zgrom adzenia Narodowego m ogą ubiegać się obyw ate
le francuscy po ukończeniu 23. roku życia. R yw alizują oni w 555 jedno
m andatowych okręgach wyborczych, na które podzielona została F ra n 
cja m etropolitalna, oraz w 22 okręgach utworzonych w terytoriach zam or
skich.

Zwycięstwo odniesione w pierwszej turze wiąże się z koniecznością zdo
bycia bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, co jednak  m usi

49 E. G d u 1 e w i с z: System  konstytucyjny..., s. 38.
50 P. S a r n e c k i :  Ustroje konstytucyjne..., s. 295.
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stanowić co najm niej 25% w szystkich upraw nionych do głosowania w d a
nym okręgu51. W pierwszej tu rze udaje się to jednak tylko niewielkiej licz
bie kandydatów, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury. 
Przeprow adza się ją  po upływie tygodnia i dopuszczeni s ą  do niej tylko ci 
kandydaci, którzy w pierwszej tu rze  uzyskali co najm niej 12,5% głosów 
w szystkich upraw nionych do głosowania. N a tym  etapie s ta łą  p rak ty k ą  
ugrupow ań, wywodzących się z tego samego bloku politycznego, je s t za
w ieranie koalicji wyborczych. O rdynacja wyborcza przew iduje bowiem 
możliwość wycofania się kandydata  przed d rugą  tu rą . Zawiązanie koalicji 
zwiększa zatem  szansę wspólnego kandydata na zwycięstwo, a nieum iejęt
ność przezwyciężenia podziałów może zaowocować zgubnym rozproszeniem 
głosów elektoratu. M andat zostaje bowiem przyznany tem u kandydatowi, 
który uzyska najw iększą liczbę głosów52.

Zastosowanie systemu opartego na  dwóch turach  głosowania oraz przy
jęcie założenia, że pierw sza tu ra  może przynieść rozstrzygnięcie tylko 
w przypadku uzyskania przez kandydata większości bezwzględnej głosów, 
s ą  czynnikami niewątpliwie sprzyjającymi u trw alaniu  się wielopartyjnego 
system u dwublokowego53. W ciągu niem al pięćdziesięciu la t istnienia V Re
publiki wyborcy, kandydaci i partie  polityczne m usiały wypracować m e
chanizmy, pozwalające na  osiągnięcie optym alnego zysku z podejmowa
nych działań politycznych. M echanizm  takiego działania wydaje się dość 
prosty. Po pierwsze, należy uzyskać jak  największe poparcie dla swojego 
ugrupow ania w pierwszej tu rze  wyborów. Jeżeli jednak  nie odniesie się 
w niej zwycięstwa, należy skupić się na  zorganizowaniu poparcia dla swo
jego bloku politycznego (prawicy lub lewicy). Walka o fotel prezydencki lub 
większość m andatów  w Zgrom adzeniu Narodowym zm usza jednak  partie  
polityczne do prow adzenia negocjacji i szukania kompromisów. Daje przy 
tym  możliwość włączenia określonych ugrupow ań do politycznej gry lub 
ich odizolowania od politycznego procesu decyzyjnego54.

Podejmowanie decyzji wyborczych przez upraw nionych do głosowa
nia, szczególnie w drugiej turze, odbywa się zatem  w sytuacji dwubieguno
wej. Jednakże zastosowanie ordynacji większościowej nie doprowadziło, 
i najprawdopodobniej nie doprowadzi, do stabilizacji sceny partyjnej oraz

51 Ibidem, s. 263.
52 Ibidem, s. 264.
53 Szerzej na tem at francuskiego system u wyborczego zob. D. N o h l e n :  Prawo  

wyborcze..., s. 293-310.
54 Przykładem włączenia ugrupowania politycznego w proces decyzyjny, związany 

z m ożliwością powołania rządu, było pojawienie się w 1995 r., w ramach lewicowej 
koalicji, partii Zielonych. N atom iast przykładem procesu odwrotnego, czyli izolacji 
ugrupowania, pochodzącego z tej samej strony sceny politycznej, jest stosunek prawicy 
do Frontu Narodowego po 1988 r. Szerzej na ten tem at zoh. A. K n a p p :  Parties..., s. 58.
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do ograniczenia liczby w ystępujących na niej ugrupow ań. Kolejni, poten
cjalni kandydaci na wyróżniających się aktorów sceny politycznej obdarze
ni nieprzeciętnym i cechami charak teru  nadal dążyć będą  do zaistn ienia 
w świecie francuskiej polityki przez tworzenie własnych partii politycznych. 
W yrazista osobowość zwiększa bowiem szansę na  odniesienie sukcesu 
w rywalizacji o najważniejsze stanow iska państwowe, pochodzące z wybo
rów powszechnych i bezpośrednich. W konsekwencji pojawienie się na sce
nie politycznej nowego gracza zm usza liderów najsilniejszych ugrupow ań 
do negocjowania w arunków  udzielenia przez now ą partię  poparcia dla 
wspólnej (prawicowej lub lewicowej) linii politycznej.

Stabilizacji sceny partyjnej nie sprzyja także ryw alizacja w ew nątrz
partyjna, związana z następującym i kolejno po sobie wyborami. W ram ach 
stabilnych, jak  mogłoby się z pozoru wydawać, układów politycznych rów
nież pojaw iają się tendencje odśrodkowe. S ą  one dość często związane 
z w ystąpieniem  w ram ach  tego samego ugrupow ania lub bloku nowych 
liderów, skutecznie zagrażających pozycji najaktywniejszych dotąd polity
ków. Dobrym przykładem , ilustrującym  tak ie  zjawisko, może być przypa
dek wyborów prezydenckich, przeprowadzonych w 2002 roku. J a k  już 
zaznaczono, w 1997 roku Lionel Jospin  stworzył w izerunek zjednoczonej 
lewicy, k tó ra sw ą konsolidację m iała rzekomo zawdzięczać osobie ówcze
snego prem iera. Jed n ak  przeprow adzone pięć la t później wybory prezy
denckie pokazały, że konsolidacja obozu to fikcja, a polityków gotowych 
podjąć rywalizację z szefem rządu  o najważniejszy u rząd  w państw ie nie 
brakuje. Dość podobna sytuacja rysuje również obecnie na  francuskiej sce
nie politycznej. W założeniu, utw orzenie U nii na  rzecz Większości Prezy
denckiej miało doprowadzić do konsolidacji obozu prawicy wokół osoby p re
zydenta Jacques’a Chiraca. Obecnie widać już w yraźnie, że szanse u rzę
dującej głowy państw a n a  reelekcję są jed n a k  nikłe55. Jego najpow ażniej
szym ryw alem  w walce o kolejną kadencję p rezydencką w ram ach tego 
samego ugrupow ania politycznego, będzie najprawdopodobniej o 23 la ta  
młodszy Nicolas Sarkozy56.

55 Mimo że francuski system  polityczny nie przewiduje żadnych ograniczeń, jeżeli 
chodzi o dopuszczalną liczbę reelekcji.

56 Nicolas Sarkozy urodził się 28 stycznia 1955 r. i jest z wykształcenia adwoka
tem. Na przewodniczącego UMP został wybrany 28 listopada 2004 r. Szerzej na ten  
tem at zob. [http://www.u-m-p.org/site/EquipeNationaleAffiche.php?IdEquipeNational=l
(20.05.2005)].

http://www.u-m-p.org/site/EquipeNationaleAffiche.php?IdEquipeNational=l
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Główne partie polityczne we współczesnej Francji

Lewica

Francuska lewica to blok dość zróżnicowany wewnętrznie. Kiedy w 1997 
roku ugrupow ania tej strony sceny partyjnej przejęły w ładzę, można 
w nim  było dostrzec szczególną rolę 5 partii. N ajw ażniejszą z nich była 
P a rtia  Socjalistyczna, k tóra, można by rzec, również i dziś pełni funkcję 
„kręgosłupa” francuskiej lewicy. Obok niej znaczącą rolę odgrywały 2 ug ru 
powania, niezwykle różniące się od siebie: Francuska P artia  Komunistycz
na  i Zieloni. Ponadto w bloku lewicy stale  zaznaczały sw oją działalność 
2 partie, będące w mniejszym lub większym stopniu satelitam i Partii Socja
listycznej: P artia  Radykałów Lewicy (PRG) i Ruch Obywatelski (MDC)57.

Wybory prezydenckie i parlam entarne , przeprowadzone w 2002 roku, 
przyniosły jednak radykalną  zm ianę w sytuacji obozu lewicy. Druzgocząca 
porażka zm arginalizowała znaczenie tej strony francuskiej sceny politycz
nej do symbolicznego minimum. Pozycję najsilniejszego ugrupowania utrzy
muje nadal P a rtia  Socjalistyczna, dysponująca obecnie 149 m andatam i 
w Zgromadzeniu Narodowym. Drugim  ugrupow aniem  lewicy jest F rancu
ska P a rtia  Kom unistyczna, k tó ra  dysponuje zaledwie 22 głosami w izbie 
niższej francuskiego parlam entu . Niezbyt zadowalający wynik zanotowa
ła  również p a rtia  Zielonych, w prowadzając do izby reprezentacji narodo
wej zaledwie 3 reprezentantów . Nieco lepszy wynik osiągnęła R adykalna 
P a rtia  Lewicy, uzyskując 7 m andatów 58. Z parlam entarnej sceny zniknął 
natom iast Ruch Obywatelski.

Przyszłość francuskiej lewicy rysuje się zatem  dość niejasno. J a k  za
uw aża A. K napp, przyszłość tego obozu będzie najprawdopodobniej zale
żała od dwóch czynników. Pierwszy z nich jest charakterystyczny dla w ięk
szości dem okracji zachodnioeuropejskich i wiąże się z pytaniem , w jakim  
k ierunku powinny zmierzać ugrupow ania lewicowe na początku XXI wie
ku. Konieczność zdefiniowania nowych zadań lewicy wobec erozji odcho
dzącej już w przeszłość s tru k tu ry  społecznej wiąże się w dużym stopniu 
z koniecznością dotarcia do nowej grupy wyborców. D rugim  czynnikiem, 
o dużo bardziej lokalnym charakterze, będzie zdolność mniejszych ugrupo
w ań lewicowych do wypełnienia luki politycznej, ja k ą  pozostawia po sobie 
F rancuska  P a rtia  K om unistyczna. P aradoksaln ie  bowiem polityczny

57 P. B r  é c h  on: Les partis..., s. 11.
58 Dane za: [http://www.assem blee-nationale.fr/12/tribun/genell.asp (25.05.2005)], 

oraz [http://francepolitique.free.fr/FLeg2002res.htm #8 (25.05.2005)].

http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/genell.asp
http://francepolitique.free.fr/FLeg2002res.htm%238
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zm ierzch tego ugrupow ania otw iera lewicy szansę na  kolejne zwycięstwo 
wyborcze59.

Partia Socjalistyczna (PS)

Podobnie jak  w wielu innych krajach europejskich, tradycja ruchu so
cjalistycznego sięga we Francji końca XIX wieku. Jego konsolidacja, pro
w adząca do utw orzenia 1 ugrupow ania, przebiegała w dwóch etapach. 
W 1899 roku działacze skupieni w 2 organizacjach -  pragm atycy z F ra n 
cuskiej P artii Socjalistycznej i zwolennicy ujęcia bardziej doktrynalnego, 
działający w ram ach Partii Robotniczej -  założyli Socjalistyczną Partię F ran 
cji. N astępnie w 1905 roku fuzja tych dwóch ugrupow ań, w połączeniu 
z licznymi autonomicznymi federacjami, działającymi w departam entach, 
zaowocowała powstaniem Partii Socjalistycznej. N a początku swojego dzia
łan ia  było to zatem  ugrupow anie zrzeszające działaczy o bardzo różnych 
poglądach. Do wybuchu I wojny światowej nie zdołała pozyskać zbyt wielu 
członków i ich liczba nie przekroczyła 80 tys.60

Poważny kryzys P a rtia  Socjalistyczna przeszła po zakończeniu I woj
ny światowej. Był on spowodowany wpływem, jak i w yw arła na  losy euro
pejskich p artii robotniczych rewolucja bolszewicka w Rosji. Zrodziła ona 
bowiem znaczne rozbieżności w rozum ieniu roli tego typu p artii w powo
jennych społeczeństwach. P unktem  kulm inacyjnym  sporu, toczącego się 
we Francji pomiędzy zw olennikam i rewolucji p ro le ta ria tu  i działaczami, 
dla których najw ażniejszym  celem m iała być w alka o poprawę bytu klas 
najbardziej upośledzonych, był kongres w Tours. Odbył się on w dniach 
25-29 grudnia 1920 roku. Zasadniczym punktem  sporu pomiędzy delega
tam i była kw estia ew entualnego przystąp ienia P a rtii Socjalistycznej do 
III Międzynarodówki Komunistycznej. Zwolennikami takiego rozwiązania 
była większość delegatów, reprezentujących przede w szystkim  regiony 
wysoko uprzemysłowione, tak ie  jak  Nord, Pas-de-Calais, Seine, Bouches- 
-du-Rhône i Rhône. Za przystąpieniem  wypowiadali się także delegaci 
z regionów tradycyjnie rolniczych, takich jak  Allier, Cher, Corrèze, Drôme 
czy też Lot-et-Garonne. Przeciwnicy proponowanego rozw iązania skupie
n i byli natom iast wokół osoby Leona Bluma. Zabierał on wielokrotnie głos 
podczas trw ania kongresu, sprzeciwiając się „budowie partii nowego typu” 
i p rzystąpieniu  do III M iędzynarodówki K om unistycznej. W ostatecznym  
głosowaniu zwolennicy B lum a ponieśli jednak  druzgoczącą porażkę: za 
przystąpieniem do Międzynarodówki oddano 3252 głosy, a przeciwko -1082.

59 A. K n a p p :  Parties..., s. 74.
60 H. P o r  t e l l i :  Le Parti socialiste: une position dominante. In: Les partis..., s. 86.

7 Studia Politicae.
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Zwolennicy opcji rewolucyjnej 30 grudnia 1920 roku powołali nowy Komi
te t Centralny, a rok później utworzyli F rancuską Partię  Kom unistyczną61. 
N atom iast przeciwnicy takiej decyzji opuścili obrady kongresu, kon tynu
ując działalność w ram ach P artii Socjalistycznej. Rozłam w partii wyraźnie 
odbił się na  bazie członkowskiej ugrupowania. O ile jeszcze w 1920 roku do 
P artii Socjalistycznej należało 180 tys. członków, o tyle rok później liczba ta  
drastycznie spadła do wielkości 50 45062.

W iatach  1940-1945 P artia  Socjalistyczna nie mogła kontynuować swo
jej działalności w sposób legalny i dlatego w okresie powojennym była koja
rzona w społeczeństwie francuskim  jako ugrupow anie opozycyjne w sto
sunku do kolaboracyjnego rządu  Vichy. Nie wpłynęło to jednak w zasadn i
czy sposób na poprawę sytuacji politycznej tej partii. Najsilniejszym u g ru 
powaniem lewicy w okresie powojennym sta ła  się bowiem F rancuska P a r
tia Komunistyczna, która mimo izolacji politycznej cieszyła się do 1956 roku 
poparciem ponad 1/4 elektoratu63. Do końca la t sześćdziesiątych XX wieku 
socjaliści sukcesywnie tracili swoje wpływy polityczne. O ile w wyborach 
parlam en tarnych  1945 roku uzyskali 23% poparcia, o tyle w 1962 roku 
spadło ono do 12%. Spadek znaczenia przejaw iał się również w spadku 
liczebności członków partii. W 1945 roku należało do niej około 350 tys. 
Francuzów, a w 1962 roku liczba ta  zm niejszyła do około 100 tys.64

Działacze P artii Socjalistycznej zdecydowanie popierali ideę wprow a
dzenia mocą konstytucji system u parlam entarno-gabinetow ego. D latego 
w 1958 roku stali się ugrupow aniem  opozycyjnym w stosunku do propozy
cji generała de G aulle’a, co również nie przysporzyło im popularności.

Refleksja polityczna i zw iązana z n ią  zm iana priorytetów  p artii przy
szły dopiero w 1965 roku. Przyjęcie nowej stra teg ii zw iązane było ponie
kąd z przyjęciem w 1962 roku zasady bezpośredniego wyboru prezydenta. 
K andydatem  P artii Socjalistycznej, w wyborach przeprowadzonych już na 
nowych zasadach, został François M itterrand . Zaproponował on oparcie 
polityki swojego ugrupow ania na  trzech nowych założeniach. Po pierwsze, 
zaproponował odejście od wrogiego nastaw ian ia  do instytucji V Republiki. 
Uważał, że należy skoncentrować się na  walce o przejęcie władzy zam iast 
m arnować siły i wpływy na nieskuteczne s ta ran ia  o zm ianę system u poli
tycznego. Po drugie, stwierdził, że skoro powoli kończy się era wielkoprze
mysłowej k lasy robotniczej, należy skoncentrować wysiłki na  poszukiw a
niu nowych wyborców. Zgodnie z przyjętym i założeniami, elek torat P artii

61 Szerzej na tem at rozłamu w Partii Socjalistycznej i powstania Francuskiej Par
tii Komunistycznej zob. H istoria Francuskiej P artii Komunistycznej. Przeł. D. B u c z 
k o w s k a ,  S. W i e c z o r e k .  Warszawa 1968, s. 91-106.

62 H. P o r  t e l l i :  Le Parti..., s. 102.
63 Z. M e n d e l :  Francja..., s. 83.
64 H. P o r  t e l l i :  Le Parti..., s. 87.
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Socjalistycznej miał się poszerzyć o przedstawicieli grup społecznych, uzy
skujących niskie dochody. W końcu, po trzecie, M itte rrand  dostrzegł ko
nieczność odejścia od prób negocjowania z praw icą n a  rzecz zbudow ania 
trw ałego sojuszu z F rancuską  P a r tią  K om unistyczną i konsolidacji obozu 
lewicy. Podjęcie tak ich  działań miało być dla p artii szan są  na  odbudowa
nie silnej pozycji i odzyskanie utraconych wpływów w społeczeństwie fran 
cuskim 65. Zm iana nastaw ienia partii do kw estii swojej roli politycznej dała 
pierw szy efekt podczas wyborów prezydenckich. Jeszcze przed ich prze
prowadzeniem podjęto spory wysiłek, aby zbudować lewicową koalicję „nie
komunistyczną”. Nazwano ją  »Federacją Lewicy Demokratycznej i Socjali
stycznej«, a poza działaczami P artii Socjalistycznej skupiła ona także rady
kałów oraz członków klubów socjalistycznych66. François M itterrand  uzy
skał w nich w pierwszej tu rze  drugi wynik (31,72% głosów) i zmierzył się 
w drugiej tu rze  z generałem  de G aulle’em. W arto przy tym  podkreślić, że 
ryw alizacja z charyzm atycznym  przywódcą była dość w yrównana, zw a
żywszy na  fakt, że twórca V Republiki uzyskał 55,2% głosów, a M itterrand  
— 44,8%67.

Sukces nie trw ał jednak długo. Negatywny wizerunek lewicowych ugru
powań po interw encji wojsk U kładu W arszawskiego w Czechosłowacji, 
w 1968 roku, zaowocował porażką P artii Socjalistycznej w kolejnych wybo
rach  prezydenckich. W 1969 roku kandydat tej partii, G aston Defferre, 
zdobył w pierwszej tu rze  zaledwie 5,01% w ażnie oddanych głosów68.

Po tak  druzgoczącej porażce działacze z François M itterrandem  na cze
le podjęli decyzję o konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz konsolida
cji obozu lewicy. Isto tnym  m om entem  w tym  procesie był kongres zjedno- 
czeniowo-odrodzeniowy, który obradował w czerwcu 1971 roku w Epinay. 
M itterrand  został na  nim  wybrany pierwszym sekretarzem . N atychm iast 
podjęto również prace nad  nowym program em  politycznym, który oficjal
nie ogłoszono w lipcu 1972 roku. S tał się on podstaw ą porozum ienia wy
borczego, zaw artego pomiędzy P a r tią  Socjalistyczną i F rancuską  P a r tią  
K om unistyczną w 1973 roku. Konsolidacja obozu lewicy wydawała się za
tem  działaniem  dość skutecznym , czego potw ierdzenie otrzym ano w 1974 
roku podczas kolejnych wyborów prezydenckich. W ich pierwszej tu rze 
François M itte rrand  uzyskał najlepszy wynik, czyli 43,25% ważnie od
danych głosów69. W drugiej tu rze zmierzył się z kolei z kandydatem  praw i
cy, Valérym G iscardem  d’Estaing. O stateczny wynik oznaczał dla lewicy

65 Ibidem, s. 87-88.
66 Ibidem, s. 88.
67 [http://francepolitique.free.fr/PR65.htm (17.03.2005)].
68 [http://francepolitique.free.fr/PR69.htm (17.03.2005)].
69 [http://francepolitique.free.fr/PR74.htm (17.03.2005)].
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p rzeg raną  (François M itterrand  uzyskał 49,19% głosów, a Valéry G iscard 
d’E staing — 50,81%), ale pokazywał, jak  dobry efekt przyniosło zjednocze
nie sił.

N a zwycięstwo w wyścigu do Pałacu Elizejskiego trzeba było jednak  
poczekać aż do 1981 roku. Przeprow adzone wówczas wybory pokazały, że 
lewica potrafi się zjednoczyć w odpowiednim momencie. Mimo wszystko 
jednak  w yraźnie można było także zauważyć, że ów blok nie je s t dobrze 
skonsolidowanym monolitem. W ewnętrzne podziały dały o sobie znać pod
czas pierwszej tu ry  wyborów. P artia  Socjalistyczna w ysunęła wówczas po 
raz kolejny kandydaturę François M itterranda. Lecz komuniści nie udzie
lili m u od razu  swojego poparcia i w ysunęli w łasnego kandydata , którym  
został Georges M archais. Uzyskał on aż 15,35% głosów, skutecznie zm niej
szając szansę M itterranda na  zwycięstwo w pierwszej tu rze70. Dopiero kon
solidacja sił bloku lewicy w drugiej tu rze pozwoliła wspólnemu kandydato
wi na  objęcie urzędu prezydenta.

W 1981 roku P a rtia  Socjalistyczna nie tylko odniosła zwycięstwo 
w wyborach prezydenckich, ale także odnotowała znaczący sukces w wy
borach do Zgromadzenia Narodowego. Po drugiej turze osiągnęła im ponu
jący wynik, przekładający się na  liczbę 285 m andatów  (58%) w izbie n iż
szej francuskiego parlam entu71. Oznaczało to możliwość samodzielnego rzą
dzenia, ale także przejęcia przywództwa w bloku lewicy. Po niem alże dzie
sięciu latach  wysiłków na rzecz zjednoczenia obozu lewicy François M itter- 
randowi udało się osiągnąć wyznaczony cel. P artia  Socjalistyczna sta ła  się 
najsilniejszym  ugrupowaniem  lewicowym i najbardziej wpływową francu
sk ą  p a rtią  polityczną72.

Osiągnięcie wymarzonego celu nie było sp raw ą ła tw ą  ale jeszcze tru d 
niejsza do w ypełnienia okazała się m isja rządzenia państw em . Po raz  ko
lejny bowiem w yraźnie dały o sobie znać podziały w bloku lewicy. N ajtrud 
niejszym obszarem  działania była polityka ekonomiczna. Jednocząca się 
Europa wymuszała na Francji podporządkowanie się regułom wolnego ryn
ku, co nie odpowiadało uczestniczącym  w koalicji rządowej kom unistom . 
Nieustępliwe stanowisko socjalistów i b rak  woli podporządkowania się żą
daniom p a rtn e ra  koalicyjnego doprowadziły w lipcu 1984 roku do opusz
czenia rządu przez kom unistów73.

Kryzys polityczny ukazał także w ew nętrzne problem y P artii Socjali
stycznej. W roku 1985 ugrupow anie to rozpoczęło intensyw ne przygoto
w ania do wyborów parlam entarnych , k tóre m iały odbyć się w m arcu n a 

70 [http://francepolitique.free.fr/PR81.htm (17.03.2005)].
71 Dane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#107 (07.04.2005)].
72 F. P l a t o n e :  Les p a rtis  politiques en France. Touluse 1995, s. 21.
73 Ibidem, s. 23.
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stępnego roku. Najważniejsze decyzje w tej spraw ie m iały zapaść na  kon
gresie w Tuluzie. Lecz zam iast dyskutować o strateg ii, mogącej zapewnić 
utrzym anie władzy, kongres przekształcono w arenę rywalizacji pomiędzy 
Michelem Rocardem i dwoma „delfinami” M itterranda: pierwszym sekreta
rzem  P artii Socjalistycznej Lionelem Jospinem  i ówczesnym prem ierem  
L aurentem  Fabiusem 74. W ewnętrzne spory w partii doprowadziły do prze
granej i rozpoczęcia dwuletniego okresu cohabitation. W 1986 roku lewica 
m usiała oddać stery rządu w ręce prawicowej koalicji, na której czele stanął 
Jacques Chirac75.

Sytuacja tylko pozornie wydawała się opanowana w 1988 roku. François 
M itterrand  ponownie zwyciężył wówczas w wyborach prezydenckich. N a
tom iast jego p a rtia  osiągnęła najlepszy wynik i została ugrupow aniem  
rządzącym  po wyborach do Zgrom adzenia Narodowego76. Nie oznaczało 
to jednak opanowania sytuacji wew nątrz partii. Dobitnie świadczyły o tym 
w ydarzenia, k tóre m iały miejsce na  kongresie w Rennes, w 1990 roku. 
Doszło wówczas do rozłam u p artii na  trzy  frakcje. N a czele pierwszej s ta 
nęli Lionel Jospin  i M ichel Rocard, przywództwo w drugiej objął P ierre 
Mauroy, z kolei trzeciej przewodził L auren t Fab ius77. W ewnętrzne spory 
doprowadziły ostatecznie do wyborczej katastrofy  w 1993 roku. P artia  So
cjalistyczna zdobyła w ich w yniku zaledwie 57 m andatów  w Zgrom adze
niu Narodowym, czyli niecałe 10% miejsc w izbie78. Oznaczało to rozpoczę
cie drugiego okresu cohabitation. N a czele rządu  s tan ą ł E douard B alla
dur, a P a rtia  Socjalistyczna rozpadła się na  pięć odłamów. Odpowiednio 
przewodzili im: 1) L. Josp in  i M. Rocard, 2) J . Poperen, 3) J.-P. Chevène
m ent, 4) L. Fabius oraz 5) P. M auroy79. Całkowite zaś oddanie władzy 
w ręce prawicy nastąp iło  po wyborach prezydenckich w 1995 roku. Mimo 
że kandydat P artii Socjalistycznej, Lionel Jospin, uzyskał najlepszy wynik 
w pierwszej turze głosowania (23,3%), to jednak w drugiej pokonał go Jacq
ues Chirac.

74 H. P o r  t e l l i :  Le Parti..., s. 93.
75 Prawicowa koalicja została utworzona w 1986 r. przez dwa ugrupowania: Zgro

madzenie na rzecz Republiki (RPR), które uzyskało 155 mandatów (26,9%) w Zgroma
dzeniu Narodowym i Unię na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF), która zdobyła 131 
m andatów (22,7%). Partia Socjalistyczna zdobyła wówczas 212 mandatów (36,7%). 
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#108 (07.04.2005)].

76 W wyniku wyborów do Zgromadzenia Narodowego w 1988 r. Partia Socjalistycz
na zdobyła 275 mandatów (47,7%) w izbie niższej francuskiego parlamentu. Dane za: 
[http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#109 (07.04.2005)].

77 Z. M e n d e l :  Francja..., s. 82.
78 Dla porównania, zwycięskie Zgromadzenie na rzecz Republiki (RPR) uzyskało 

257 mandatów (44,5%), a Unia na rzecz Demokracji Francuskiej -  215 mandatów (37,3%). 
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#110 (07.04.2005)].

79 Z. M e n d e l :  Francja..., s. 82.
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Wybory prezydenckie, przeprowadzone w 1995 roku, zm usiły przy
wódców Partii Socjalistycznej do odejścia od idei transformacji społecznej na 
rzecz stw orzenia koalicji ta k  zwanej lewicy pluralistycznej (la gauche p lu 
rielle). Owa idea nie była jednak programowym sojuszem wszystkich ugru 
powań lewicy, co potwierdzał fakt, że P a rtia  Socjalistyczna prowadziła roz
mowy z każdym  z ugrupowań z osobna. Prowadzone przez Lionela Jospina 
negocjacje przyniosły efekt w postaci praw ie gotowego gabinetu  cieni. L i
der socjalistów zaproponował w nim funkcję m inistra spraw wewnętrznych 
J.P. Chevènementowi, m inistra środowiska -  Dominique Voynet, a resorty 
tran sp o rtu  oraz młodzieży i sportu  zaoferował komunistom . Dzieło jedno
czenia lewicy zostało jednak przerw ane przez skrócenie kadencji i rozpisa
nie nowych wyborów. Odbyły się one w 1997 roku, czyli o rok wcześniej, 
niż przewidywano. Pomimo to liderowi Partii Socjalistycznej udało się skon
solidować obóz lewicy i odnieść wyborcze zwycięstwo. A utorytet Josp ina 
oraz jego usilne s taran ia  o przetrwanie koalicji, nękanej ciągłymi wewnętrz
nymi konfliktam i, przyniosło jednak spodziewany rezultat. „Lewica p lu ra 
listyczna” była w historii V Republiki pierwszą lewicową koalicją, która prze
trw ała przez cały okres 5-letniej kadencji parlam entarnej80.

Głębokie podziały na lewej stronie francuskiej sceny partyjnej, a także 
w ew nątrz samej P a rtii Socjalistycznej dały o sobie znać n a  początku wy
borczego roku 2002. Można powiedzieć, że zm iany polityczne, jakie były 
konsekw encją wyborów zarówno prezydenckich, jak  i parlam entarnych , 
socjaliści mogli zawdzięczać osobie swojego lidera. Z inicjatywy Lionela 
Josp ina wprowadzono bowiem zm iany w kalendarzu  wyborczym, co spo
wodowało, że wybory prezydenckie odbyły się w pierwszej kolejności, czyli 
na  dwa m iesiące przed parlam en tarnym i81. Socjaliści liczyli zapew ne na 
zdobycie przez ówczesnego prem iera dostatecznej liczby głosów, um ożli
wiającej m u rywalizację o u rząd  prezydenta w drugiej turze. Scenariusz 
tak i był bardzo prawdopodobny z uw agi na  pogłębienie się negatywnego 
w izerunku Jacques’a Chiraca. E w entualne zwycięstwo w drugiej tu rze  
i objęcie urzędu prezydenta z pewnością zwiększyłoby szanse najsilniejszej 
partii lewicy na sukces w wyborach parlam entarnych. Socjaliści źle oszaco
wali jednak zagrożenie, które wynikało z nadm iernej fragm entaryzacji le
wicowego elektoratu. Zaproponowanie zbyt wielu kandydatów  przez inne 
ugrupow ania lewicowe, a także wzrost poczucia zagrożenia i nieufności do 
arabskich im igrantów  po zam achach terrorystycznych w S tanach Zjedno
czonych spowodowały, że Lionel Jospin został pokonany w pierwszej tu rze 
wyborów przez Jeana-M arie Le Pena.

80A. K n a p p :  Parties..., s. 70—71.
81 Ibidem, s. 72.
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Wydaje się jednak, że po przejściowych trudnościach, paradoksalnie, 
sytuacja P artii Socjalistycznej jest obecnie dużo bardziej korzystna. Szcze
gólnie dobitnie św iadczą o tym  wyniki referendum , przeprowadzonego 
29 m aja 2005 roku w spraw ie ratyfikacji K onstytucji Europejskiej. Przy 
bardzo wysokiej frekwencji, sięgającej 70%, za ratyfikacją opowiedziało się 
45% Francuzów, natom iast przeciw było 55%. O znacza to klęskę naw ołu
jącego do głosowania „za” obozu rządzącego Unii Ruchu Ludowego, a przede 
w szystkim  osobistą porażkę prezydenta Jacques’a Chiraca. Odrzucenie 
w referendum  projektu europejskiej konstytucji nie świadczy bowiem o rze
czywistej niechęci Francuzów do ratyfikacji tego dokum entu, ale raczej jest 
przejawem  ich niepokoju o przyszłość. G ospodarka francuska rozwija się 
bowiem w dość wolnym tem pie, a bezrobocie w tym  k ra ju  przekroczyło już 
10%. Wynik referendum  był zatem  odbiciem nastrojów społecznych i nega- 
cjąpanującego obecnie układu sił politycznych. Francuzi najwyraźniej ocze
k u ją  powrotu do złotych czasów opiekuńczego państw a dobrobytu. I być 
może po zm ianach personalnych w P artii Socjalistycznej w łaśnie to u g ru 
powanie zacznie być utożsam iane z obiecującym nośnikiem  zm ian82.

Francuska Partia Komunistyczna (PCF)

Francuska P artia  Komunistyczna pow stała 1920 roku w wyniku rozła
mu, do jakiego doszło w ram ach P a rtii Socjalistycznej na  kongresie w To
urs. Przyczyną owego podziału była kw estia ew entualnego przystąpienia 
tego ugrupow ania do III M iędzynarodówki Komunistycznej. W arto przy 
tym  zwrócić uwagę na fakt, że utworzenie Francuskiej P artii Komunistycz
nej stanowiło efekt zgodnej decyzji większości członków Partii Socjalistycz
nej. Powstawanie ugrupowań komunistycznych było po I wojnie światowej 
zjawiskiem charakterystycznym  dla wielu państw  Europy Zachodniej, lecz 
nigdzie indziej nie zostało ono powołane przez zdecydowaną większość człon
ków Partii Socjalistycznej.

N atychm iast po utworzeniu nowego ugrupow ania przystąpiono do two
rzenia w ewnętrznej s tru k tu ry  partii. Ufundowano ją  na  zasadzie „centra -

82 Należy przypomnieć, że obecne kierownictwo Partii Socjalistycznej, z pierwszym  
sekretarzem  François Hollandem, wzywało swoich sympatyków do głosowania „za” 
ratyfikacją projektu Konstytucji Europejskiej. Niewykluczone, że przegrana ugrupo
wań wzywających do takiego oddania swojego głosu w referendum będzie kosztowała 
obecnych liderów owych partii utratę ich stanowisk. Lecz pojawienie się nowego lidera 
na czele Partii Socjalistycznej, który byłby w stanie powrócić do tradycyjnych wartości 
lewicy, mogłoby oznaczać spore szanse na zwycięstwo wyborcze w kolejnych wyborach 
parlamentarnych, a może nawet w prezydenckich. Szerzej na tem at sytuacji Partii So
cjalistycznej po referendum z 29 maja 2005 r. zob. [http://www.lefigaro.fr/referendum/ 
20050530.FIG 0425.htm l?202352 (30.05.2005)].

http://www.lefigaro.fr/referendum/
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lizm u dem okratycznego”, co oznaczało pionową, h ierarch iczną konstru k 
cję, opierającą się na rygorystycznej dyscyplinie partyjnej83.

W okresie międzywojennym Francuska P artia  Komunistyczna odegra
ła dość is to tn ą  rolę w procesie tw orzenia frontu  antyfaszystowskiego. 
W uchwale partyjnej konferencji, k tóra m iała miejsce w Ivry w dniach mię
dzy 23-26 czerwca 1934 roku, umieszczono zapis, że „Partia  kom unistycz
n a  szczerze dąży do zorganizow ania jednolitego frontu  w alki antyfaszy
stowskiej”84. W yrażenie gotowości do w spółpracy z socjalistam i w tym  za
kresie przyniosło efekty już podczas obrad konferencji. W okręgu Sekw a
ny, a później także n a  prowincji, doszło do zaw arcia porozum ień między 
federacjam i w spraw ie organizow ania wspólnych m anifestacji. O statecz
nie p ak t o jedności działania został podpisany przez delegatów obydwu 
partii 27 lipca 1934 roku85. W ten  sposób powołano do istn ien ia  ta k  zwany 
F ront Ludowy.

Zjednoczenie sił przyczyniło się do zwycięstwa w wyborach parlam en
tarnych, k tóre odbyły się 26 kw ietn ia i 3 m aja 1936 roku86. J e d n ą  z na j
ważniejszych przyczyn, k tóra skłoniła wielu Francuzów do oddania głosu 
na ugrupow ania F rontu  Ludowego, było niewątpliw ie poczucie niepewno
ści, związane z rem ilitaryzacją Nadrenii, której H itler dokonał w niespełna 
miesiąc przed p ierw szą tu r ą  wyborów. Odniesione zwycięstwo oznaczało 
dla PCF możliwość uczestniczenia w koalicji rządowej pod politycznym przy
wództwem prem iera Leona Blum a. W ydarzenia 1936 roku pozwoliły za
tem  owej partii na wyjście z politycznego cienia i przekształcenie się w p a r
tię m asow ą pod kierownictwem M aurice’a Thoreza87.

83 F. P l a t o n e :  Les partis..., s. 24.
84 H istoria Francuskiej Partii..., s. 244.
85 3 lipca 1934 r. odbył się w Paryżu wiec, zwołany przez region partii komunistycz

nej Paryż m iasto oraz federację Partii Socjalistycznej okręgu Sekwany, który skupił 
25 tys. osób. W tym samym dniu zostało podpisane porozumienie ogólnokrajowe przez 
młodzież komunistyczną i młodzież socjalistyczną. Masowe manifestacje doprowadzi
ły do podpisania kolejnych porozumień pomiędzy federacjami obydwu partii (4 lipca 
w Paryżu, a następnie m.in. w Lyonie i Marsylii). 14 lipca doszło do spotkania delegacji 
partyjnych, podczas którego dyskutowano nad propozycją komunistów. N astępnego  
dnia Krajowa Rada Partii Socjalistycznej przyjęła ją  przewagą 3741 głosów „za” (przy 
336 przeciwnych i 67 wstrzymujących się). 27 lipca 1934 r. w małej salce restauracji 
Bonvallet, przy bulwarze du Temple, delegaci obu partii (po nowych negocjacjach) pod
pisali pakt o wspólnym działaniu przeciwko wojnie i faszyzmowi. Szerzej na ten temat 
zob. H istoria Francuskiej Partii..., s. 249-251.

86 W wyniku wyborów do Zgromadzenia Narodowego (liczącego wówczas 559 m an
datów) Partia Socjalistyczna uzyskała 149 mandatów, Francuska Partia Komunistycz
na -  72, natom iast popierająca działania Frontu Ludowego Partia Radykalna — 109. 
Szerzej na ten tem at zob.: H istoria Francuskiej Partii..., s. 282.

87 F. P l a t o n e :  Les partis..., s. 24.
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D ziałania antyfaszystow skie, a także duże zasługi w zakresie walki
0 praw a społeczne, nie umożliwiły jednak partii komunistycznej przetrw a
nia na  scenie politycznej. 26 września 1939 roku rząd Edouarda D aladiera 
wydał dekret delegalizujący F rancuską Partię  Komunistyczną. Od tej pory 
ugrupowanie to działało w w arunkach konspiracji. W okresie II wojny świa
towej przyczyniło się także w znacznym stopniu do tw orzenia francuskiego 
ruchu oporu88.

Po zakończeniu wojny F rancuska P artia  K om unistyczna sta ła  się jed
nym  z najsilniejszych ugrupow ań francuskiej sceny politycznej. W owym 
czasie mogła bowiem liczyć na  poparcie około 1/4 elektoratu . Swój sukces 
p a rtia  zawdzięczała głównie dwóm czynnikom. Pierw szym  z nich był fak t 
czynnego działania w czasie wojny, w zakresie organizow ania ruchu  opo
ru. Czynnikiem drugim  była natom iast im ponująca liczebność elektoratu, 
k tó rą  tworzyli ludzie zaniepokojeni tru d n ą  sy tuacją ekonom iczną w powo
jennej Francji. Poczucie niepewności i wspom nienia związane z działania
mi komunistów, podejmowanymi w ram ach F ron tu  Ludowego w zakresie 
zagw arantow ania praw  socjalnych, skłaniały wielu Francuzów do odda
w ania głosów na to ugrupowanie. Mimo wszystko jednak  zim na wojna
1 przyjęcie przez Francję pomocy w ram ach p lanu M arshalla spowodowały, 
że F rancuska P a rtia  K om unistyczna została poddana politycznej izolacji. 
I pomimo dużej popularności, ja k ą  cieszyła się wśród francuskich robotni
ków w okresie wzmożonej industrializacji, jej wpływy polityczne i znacze
nie stale malały.

Komuniści znaleźli się także w opozycji do koncepcji generała de G au
lle’a, związanej z utw orzeniem  V Republiki. Szczególnie niekorzystne było 
dla tego ugrupow ania przyjęcie system u wyborczego, opartego na  zasa
dzie głosowania większościowego, przeprowadzanego w dwóch turach. Po
lityka ugrupow ań dem okratycznych, dążąca do politycznej izolacji F ran 
cuskiej P a rtii K omunistycznej, praktycznie nie daw ała im bowiem szans 
n a  rywalizację w drugiej turze. Jed y n ą  szan są  dla kom unistów  była n ie
zwykle tru d n a  w tych w arunkach  ryw alizacja w tu rze  pierw szej89. Lecz 
pomimo przyjęcia przez Francję warunków, związanych z udzieleniem  jej 
pomocy w ram ach p lanu M arshalla, trudno było nie dostrzec znaczącej roli 
PCF na lewej stronie sceny partyjnej. I dlatego mimo nakazu  izolowania 
tego ugrupow ania od jakiegokolwiek wpływu na politykę państw ową,

88 Francuska Partia Komunistyczna weszła w skład Krajowej Rady Ruchu Oporu 
(CNR), utworzonej w marcu 1943 r. Szerzej na ten  tem at zob. H istoria Francuskiej 
Partii..., s. 367-382.

89 D.S. В e 11: Parties and democracy in France. Parties under presidentialism . Aider- 
shot 2000, s. 149-150.
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w ielokrotnie próbowano negocjować z kom unistam i, a szczególnie przed 
drugimi tu ram i wyborów90.

Znaczny spadek popularności kom uniści ponownie odnotowali n a  po
czątku la t dziewięćdziesiątych XX wieku. Było to zjawisko charakterystyczne 
dla wszystkich partii komunistycznych w Europie i wiązało się z rozpadem 
bloku kom unistycznego, a także poważnymi przeobrażeniam i s tru k tu ry  
zatrudn ien ia  we francuskim  społeczeństwie. P róbą ra tu n k u  pozycji PCF 
na francuskiej scenie politycznej miały być zm iany personalne i program o
we, zapowiedziane podczas XXVIII Kongresu partii, który odbył się w 1994 
roku. Dotychczasowy przewodniczący PCF, Georges M archais, został za
stąpiony przez mało znaną postać Roberta Hue. Był on zwolennikiem zm ia
ny w izerunku partii, który m iał się rzekomo poprawić dzięki zm ianom 
personalnym  i odcięciu się od błędów przeszłości. Należy przy tym  podkre
ślić, że Robert H ue był zwolennikiem współpracy z socjalistami. P lany  no
wego przywódcy komunistów były jednak bardzo trudne do zrealizowania, 
a szczególnie w zakresie zm ian personalnych. N a początku la t dziewięć
dziesiątych „centralizm demokratyczny” był bowiem nadal podstawową za
sad ą  organizacji w ew nątrzpartyjnej, co w znacznym stopniu u trudniało  
odświeżenie składu osobowego tego ugrupow ania91.

R ezultaty  podejmowanych działań m ożna było ocenić dość szybko na  
podstawie wyników wyborów prezydenckich i samorządowych. Zostały one 
przeprow adzone w 1995 roku i z ca łą  bezwzględnością wskazywały na 
mierne efekty realizacji przyjętej strategii. K andydatem  PCF w wyborach 
prezydenckich został jej lider, Robert Hue. U zyskany przez niego w pierw 
szej tu rze  wynik nie był dla działaczy partyjnych zadowalający. N a Hue 
głosowało bowiem 8,64% wyborców, czyli zaledwie o 1,88% osób więcej niż 
na  André Laioiniego w 1988 roku. Jeszcze bardziej druzgoczące były wy
niki wyborów samorządowych, przeprow adzonych w tym  sam ym  roku. 
W ich w yniku PCF u traciła  swoje wpływy w 200 francuskich m iastach92.

Kolejne próby u trzym ania słabnącej pozycji na  scenie politycznej w ią
zały się z prow adzeniem  negocjacji z m niejszym i ugrupow aniam i lewico
wymi: p a r tią  Zielonych i Ruchem Obywatelskim . Rozmowy te  nie mogły 
jednak przynieść spodziewanych rezultatów. Wymienione ugrupowania m ia
ły co praw da kilka zbieżnych punktów  programowych, lecz różniło je  zbyt 
wiele poglądów. Tuż przed przedterm inow ym i wyborami p arlam en tarny  -

90 Przykładem takich negocjacji mogą być rozmowy prowadzone z przedstawiciela
mi Partii Komunistycznej przed drugą turą wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 
w 1965 r. Celem socjalistów było wówczas przekonanie komunistów do zmobilizowania 
elektoratu i oddania głosu na wspólnego kandydata lewicy, jakim był wówczas F. M it
terrand. Szerzej na ten tem at zob. D.S. B e ll:  Parties..., s. 153-155.

91 Ibidem, s. 160.
92 Ibidem, s. 161.
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mi, przeprowadzonymi w 1997 roku, najważniejszym elem entem  łączącym 
owe partie  była chęć wspólnego zjednoczenia sił przeciwko Frontowi N aro
dowemu Jeana-M arie Le Pena. Dzieliły je jednak poglądy na takie sprawy, 
jak, zjednoczenie Europy, im igracja czy rozwój źródeł energii atomowej93. 
Wynik wyborczy nie był zatem  zaskakujący. PCF uzyskała wówczas 36 
m andatów. Było to trochę więcej niż w 1993 roku, kiedy to kom uniści zdo
byli zaledwie 23 m andaty, ale i ta k  nie stanowiło to powodu do wielkiej 
radości z odniesionego sukcesu94. W krótce po wyborach okazało się także, 
iż ugrupow anie to nie je st do końca w ew nętrznie spójne. Mimo dość silnej 
pozycji przewodniczącego PCF, R oberta Hue, i w tym  ugrupow aniu poja
wiać się zaczęły tendencje odśrodkowe95.

W 2002 roku n as tąp iła  zm iana na stanow isku pierwszego sek retarza  
PCF. Roberta H ue zastąp iła  w pełnieniu obowiązków M arie-Georges Buf
fet. Owa zm iana nie przyczyniła się jednak  do znacznego zwiększenia 
wpływów p artii na  francuskiej scenie politycznej. W ostatn ich  wyborach 
parlam entarnych  PCF, w koalicji z republikanam i, otrzym ała zaledwie 22 
m andaty  w Zgrom adzeniu Narodowym96. Oznacza to dysponowanie n ie
w ielką liczbą 3,6% miejsc w niższej izbie francuskiego parlam entu . To zde
cydowanie najsłabszy w ynik PCF w całej h istorii V Republiki i w yraźnie 
w skazuje na poważny kryzys w ew nętrzny tej partii.

Ekolodzy

Pod koniec la t sześćdziesiątych XX wieku rozwinął się we Francji ruch 
ekologiczny. Jego głównym celem było zwrócenie uwagi na  problemy ochro
ny środowiska naturalnego oraz w alka przeciwko budowie elektrowni ato

93 Ibidem, s. 163.
94 Dane podane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm #lll (27.05.2005)].
95 PCF podzieliła się wówczas nieformalnie na cztery frakcje. Pierwsza z nich sku

piała działaczy wokół przewodniczącego Roberta Hue. Liderem drugiej był Alain Bo- 
cquet -  przewodniczący komunistycznej grupy parlamentarnej, rywal Hue’a podczas 
wyborów na nowego przewodniczącego partii, a także zdecydowany przeciwnik trakta
tu z M aastricht. Trzecia frakcja, zdecydowanie mniej antyeuropejska i pozytywnie 
nastawiona do koncepcji współpracy z partią Zielonych, skupiona była wokół Guy’a 
Hermiera (zmarł w lipcu 2001 r.). Natom iast czwarta frakcja skupiała się wokół Julie- 
na Draya i jej działalność koncentrowała się na krytyce zbyt liberalnej polityki ekono
micznej we Francji. Szerzej na ten temat zob. D.S. B e l l:  Parties..., s. 164.

96 D ane podane za: [http://w w w .assem blee-nationale.fr/12/tribun/com m 6.asp
(27.05.2005)].

http://francepolitique.free.fr/AN5.htm%23lll
http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/comm6.asp
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mowych. Pierw sze ważne przedsięwzięcie polityczne ekologów stanowiło 
wysunięcie własnego kandydata w wyborach prezydenckich, k tóre odbyły 
się w 1974 roku. Był nim René Dumont i w pierwszej turze uzyskał on 1,32% 
głosów. Od tego czasu ekolodzy przedstaw iali wyborcom kolejnych kandy
datów w przeprowadzanych we Francji wyborach, lecz do 1989 roku popar
cie dla nich nie przekraczało progu 5% głosów oddanych w skali kraju. Je d 
nocześnie zaczęły się pojawiać propozycje sformalizowania udziału ekolo
gów we francuskiej polityce przez utworzenie partii politycznej. Ów pomysł 
został zrealizowany w 1984 roku, kiedy to powstało ugrupowanie o nazwie 
„Zieloni, Konfederacja Ekologiczna -  P artia  ekologiczna”97.

Pod koniec la t osiemdziesiątych minionego stulecia nowe ugrupowanie 
dobrze wykorzystało kryzys zaufania obywateli do p artii politycznych, od 
la t funkcjonujących na francuskiej scenie politycznej, i znacznie poszerzy
ło grono swoich zwolenników. Elektorat Zielonych stanowili wówczas głów
nie ludzie młodzi, o dość wysokiej stopie życiowej. W zrost znaczenia ekolo
gów na rodzimej scenie politycznej dał się zauważyć po wyborach do P a rla 
m entu Europejskiego, przeprowadzonych w 1989 roku. W ich wyniku ugru 
powanie to zdobyło 10,59% głosów, co przełożyło się na  uzyskanie 9 m an
datów98. Oznaczało to, że Zieloni po raz pierwszy uzyskali tak i k redy t za
ufania francuskich wyborców, k tóry pozwolił im n a  wprowadzenie swoich 
deputowanych do Parlam entu  Europejskiego99.

Przekształcenie ruchu ekologicznego w partię polityczną nie przebiegało 
jednak bez pewnych komplikacji. Najpoważniejszy problem polegał bowiem 
na określeniu pozycji nowego ugrupow ania na  francuskiej scenie politycz
nej, czyli znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy powinno ono sytuować 
się bliżej prawicy, czy lewicy. W 1990 roku, wobec niechęci ówczesnego lide
ra  Zielonych, Antoine’a W eachtera, do określenia k ierunku ewolucji partii, 
doszło do jej rozłam u. Z p artii Zielonych wyłoniło się ugrupow anie o n a 
zwie G eneracja Ekologiczna (G énération Ecologie -  GE), na  której czele 
stanął Brice Lalonde100.

Jed n ak  pomimo w ew nętrznych podziałów ruch ekologiczny sta le  zy
skiwał na popularności wśród francuskiego elektoratu. Kolejny sukces od
niesiono bowiem podczas wyborów regionalnych, które odbyły się w 1992 
roku. W ich w yniku ekolodzy, sum ując głosy oddane na Zielonych i Ge

97 F. P la t o n e :  Les partis..., s. 44.
98 Dane podane za: [http://francepolitique.free.fr/eurol989.htm (27.05.2005)].
99 Ekologom nie udało się uzyskać mandatów w Parlamencie Europejskim ani 

w 1979 r. (uzyskali wówczas 4,39% głosów), ani w 1984 r. (wówczas poparcie dla tego ruchu 
spadło do poziomu 3,37% oddanych głosów). Dane za: [http://francepolitique.free.fr/euro 
1989.htm] oraz [http://francepolitique.free.fr/eurol984.htm  (27.05.2005)].

100 F. P la t o n e :  Les partis..., s. 45.

http://francepolitique.free.fr/eurol989.htm
http://francepolitique.free.fr/euro
http://francepolitique.free.fr/eurol984.htm
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nerację Ekologiczną, uzyskali 14,6% głosów101. Nieco słabsze wyniki przy
niosły wybory parlam en ta rn e  w 1993 roku, w których ekolodzy uzys
kali 7,8% głosów102. N atom iast bardzo słaby rezu lta t odnotowano w 1994 
roku podczas kolejnych wyborów do P arlam en tu  Europejskiego. N a oby
dwa ugrupow ania zagłosowało 574 806 Francuzów, co oznaczało 2,95% 
w szystkich oddanych wówczas głosów i u tra tę  swojej reprezentacji w tej 
instytucji103.

Coraz gorsze wyniki wyborcze spowodowały poważny kryzys tej for
macji. N astąpił on w 1994 roku i zaowocował kolejnym rozłam em  w partii 
Zielonych. W jego w yniku powstało trzecie ugrupow anie ekologiczne na 
francuskiej scenie politycznej o nazwie Niezależny Ruch Ekologiczny (Mo
uvem ent Ecologiste Indépendant).

Dość isto tne zm iany w postrzeganiu roli ugrupow ań ekologicznych 
nastąp iły  w 1995 roku. W iązały się one w isto tny sposób z przeprow adzo
nymi wówczas wyborami prezydenckimi. Wobec faktu, że nie kandydowali 
w nich ani Brice Lalonde, ani Antoine Weachter, wszystkie głosy zwolenni
ków p artii ekologicznych zostały oddane na  Dom inique Voynet (3,32%). 
Reprezentow ała ona nowy nu rt, k tóry pojawił się w p a rtii Zielonych i był 
jednoznacznie ukierunkow any na  sojusz z lew icąlub naw et sk ra jn ą  lewi
cą104. Tak prow adzona polityka doprowadziła partię  Zielonych do uczest
nictw a we wspólnym froncie lewicy (tzw. lewicy pluralistycznej), skonsoli
dowanym przed w yborami parlam entarnym i w 1997 roku przez Lionela 
Jospina. W ich w yniku ekolodzy uzyskali 8 m andatów  w Zgrom adzeniu 
Narodowym, a Dominique Voynet objęła u rząd  m in istra  gospodarki prze
strzennej i ochrony środowiska w rządzie Josp ina105.

Znaczenie ugrupow ań ekologicznych na francuskiej scenie politycznej 
ponownie zmieniło się w 2002 roku, po kolejnych wyborach prezydenckich 
i parlam entarnych . N a szczególną uwagę zasługuje fakt, że w pierwszej 
tu rze  przeprowadzonych trzy  la ta  tem u wyborów prezydenckich, po raz 
pierw szy wzięło udział 2 kandydatów, reprezentujących ruchy ekologicz
ne. Byli nimi Noël Memère i Corinne Lepage106. W sumie otrzymali oni 7,13%

101 Najwięcej głosów oddano na ekologów w regionie Nord Pas-de-Calais. Por. [http:// 
francepolitique.free.fr/regionalesl992.htm  (27.05.2005)].

102 F. P la t o n e :  Les partis..., s. 45.
103 Dane podane za: [http://francepolitique.free.fr/eurol994.htm (28.05.2005)].
104 p. P la t o n e :  Les partis..., s. 45.
105 Szerzej na ten tem at zob. Z. M e n d e l:  Francja..., s. 87.
106 Noël Memère reprezentował partię Zielonych i na jego kandydaturę zagłosował 

1 495 724 osoby, co równało się 5,25% wszystkich oddanych głosów. Natom iast na Co
rinne Lepage, reprezentującą prawicową partię ekologiczną o nazwie Obywatelstwo, 
Działanie, Partycypacja na rzecz 21 Wieku (Citoyenneté, Action, Participation pour le

http://francepolitique.free.fr/eurol994.htm
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wszystkich w ażnie oddanych wówczas głosów. Dużo słabszy rezu lta t przy
niosły wybory parlam entarne, które umożliwiły Zielonym wprowadzenie 
do izby niższej francuskiego parlam en tu  tylko 3 deputow anych107.

Wydaje się, że partie  ekologiczne b ędą  miały szansę odegrania pewnej 
roli na  francuskiej scenie politycznej. J e s t to szczególnie prawdopodobne 
w obliczu poważnego kryzysu, jak i przeżyw ają obecnie tradycyjne u g ru 
pow ania działające i rywalizujące o w ładzę przez cały okres istn ien ia  
V Republiki. W arunkiem koniecznym, który bezwzględnie należałoby speł
nić, aby ta k i sukces był możliwy, będzie jednak  zjednoczenie sił i jedno
znaczne określenie pozycji ugrupow ań ekologicznych na francuskiej sce
nie partyjnej. W dniu dzisiejszym działa na niej bowiem k ilka ugrupow ań 
ekologicznych, które lokują się w bardzo różnych jej zakam arkach. Do ugru 
powań „ekologicznej prawicy” można zaliczyć partię  Obywatelstwo, D zia
łanie, Partycypacja n a  rzecz XXI W ieku (Citoyenneté, Action, P artic ipa
tion pour le 21e siècle -  CAP 21), Generację Ekologiczną (GE) oraz (Nove- 
aux Ecologistes de Rassemblement N ature etA nim aux-N ERN A ). Na skraj
nej lewicy można znaleźć ugrupowanie o nazwie Alternatyw iści (Les A lter
natifs), k tóre opiera swoje założenia program owe na tak ich  hasłach, jak  
solidarność, ekologia czy feminizm. W końcu na francuskiej scenie poli
tycznej funkcjonująjeszcze 2 inne ugrupow ania ekologiczne -  K onfedera
cja Niezależnych Ekologów (Confédération des Ecologistes Indépendants -  
CEI) oraz Ruch Niezależnych Ekologów (M ouvement Ecologiste Indépen
d an t -  MEI) -  które opiera ją swoje założenia programowe na typowych 
hasłach ekologicznych (ochrona środowiska naturalnego, obrona praw zwie
rząt, zakaz budowy elektrowni atomowych etc.), lecz same nie chcąbyć ko
jarzone ani z p raw icą  ani z lewicą108.

Radykalna Partia Lewicy (PRG)

Ruch radykałów  m a we Francji bardzo duże tradycje i należy do n a j
starszych nurtów  działających na  francuskiej scenie politycznej. Za począ

21e siècle — CAP 21) zagłosowało 535 837 Francuzów, czyli 1,88% wyborców. Dane po
dane za: [http://francepolitique.free.fr/PV.htm (28.05.2005)].

107 Deputowanymi, reprezentującymi partię Zielonych i zasiadającymi w Zgroma
dzeniu Narodowym po wyborach przeprowadzonych w 2002 r. są: Martine Billard, Yves 
Cochet i N oël M emère. Zob. [http://w w w .assem blee-nationale.fr/12/tribun/groupe- 
-04.asp#P45_27698 (28.05.2005)].

108 Szerzej na ten  tem at zob. [http://cei-msr.com/vision_generale/vision_generale 
_acc.htm l (28.05.2005)], [h ttp://w w w .alternatifs.org/quisont/index_m anifeste.htm l
(28.05.2005)], [http://www.mei-fr.Org/textes_fondateurs.php#5 (28.05.2005)], [http:// 
www.nerna.com/ (28.05.2005)], [http://francepolitique.free.fr/PV.htm (28.05.2005)].

http://francepolitique.free.fr/PV.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/groupe-
http://cei-msr.com/vision_generale/vision_generale
http://www.alternatifs.org/quisont/index_manifeste.html
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http://www.nerna.com/
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tek  jego formalnego działania przyjmuje się rok 1901, kiedy to z połączenia 
różnych komitetów, stow arzyszeń i lóż m asońskich pow stała Republikań
ska P artia  Radykalna i Radykalno-Socjalistyczna (Parti Républicain Radi
cal e t Radical-Socialiste). Podstawowe założenia programowe opierały się 
na  takich elementach, jak  utrzym anie republikańskiej formy państw a, za
gw arantow anie podstawowych praw  obywatelskich (w tym  przede wszyst
kim  wprowadzenie zasady powszechności głosowania109), racjonalizm i an- 
tyklerykalizm.

R adykalna P artia  Lewicy w okresie III Republiki odegrała bardzo dużą 
rolę w zakresie um acniania republikańskiej formy państw a i obrony praw  
posiadaczy drobnej własności. Do wybuchu II wojny światowej republika
nie byli dość elastycznym  ugrupow aniem  centrowym  i zaw ierali sojusze 
polityczne zarówno z partiam i prawicy, jak  i okresowo także z socjalistami 
czy kom unistam i110.

Po wojnie radykałow ie wznowili swoją działalność polityczną pod n a 
zw ą Zgrom adzenie Lewicowych Republikanów  (Le R assem blem ent des 
Gauches Républicaines -  RGR). Nie osiągali wówczas jednak spek taku lar
nych sukcesów. Poziom poparcia wyborców dla tego ugrupow ania nie prze
kraczał 10% oddawanych głosów. Mimo wszystko radykałowie stali się dość 
ważnym ugrupow aniem  centrowym, stanowiąc swoisty „języczek u wagi”. 
O brona laickiego charak teru  państw a przybliżała ich do ugrupow ań lewi
cowych, natom iast swoisty konserw atyzm  w zakresie poglądów, dotyczą
cych spraw  socjalnych, u łatw iał negocjacje z praw icą111.

Wraz z nastaniem  V Republiki jeszcze bardziej zmniejszyły się wpływy 
radykałów  na francuskiej scenie partyjnej. Po raz  kolejny zaczęto także 
zastanaw iać się nad  określeniem  swojej pozycji pomiędzy p raw ą i lew ą 
s tro n ą  sceny politycznej. Pod koniec la t sześćdziesiątych partia  radykałów 
w eszła w sojusz z socjalistam i w ram ach Lewicowej Federacji D em okra
tycznej i Socjalistycznej (La Fédération de la Gauche Démocrate et Sociali
s t e -  FGDS). Lecz już na  początku la t siedem dziesiątych (1971—1975), po 
objęciu funkcji przewodniczącego partii przez Jeana-Jacques’a Servan- 
-Schrelbera, zaczęto zwracać się ku prawicy. Wynikiem przyjęcia takiej orien
tacji było uczestniczenie radykałów wraz z Centrum Demokratycznym (Cen
tre  Démocrate), w utworzeniu Ruchu Reformatorskiego (Mouvement Réfor
m ateur). Jego głównym zadaniem  miało być stworzenie silnego ugrupow a
n ia  centrowego, lecz realizacja owych planów nie powiodła się112.

109 N aieży w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że partia radykałów walczyła wów
czas jedynie o prawo powszechnego głosowania dla mężczyzn.

110 F. P la t o n e :  Les partis..., s. 30.
111 Ibidem, s. 31.
112 Ibidem.
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W tym  sam ym  czasie, kiedy w ew nątrzparty jn i zwolennicy Jeana- 
-Jacques’a Servan-Schrelbera dążyli do zbudow ania ugrupow ania centro
wego, w p a rtii radykalnej coraz bardziej widoczna była frakcja zoriento
w ana na współpracę z lewicą. W 1972 roku poparli oni ideę realizacji pro
gram u, przedstawionego przez kom unistów  i socjalistów, co doprowadziło 
do rozłamu w partii. Grupa, k tóra opuściła RGR, założyła początkowo ugru 
powanie o nazwie Ruch Radykalnej Lewicy Socjalistycznej (Le M ouvement 
de la  G auche Radicale Socialiste), a w 1973 roku zmieniono jego nazwę 
na  Ruch Radykałów Lewicy (Le M ouvem ent des Radicaux de Gauche -  
MRG)113.

M ożna powiedzieć, że nowe ugrupow anie od razu  stało się sa te litą  
P artii Socjalistycznej, k tó ra  mogła liczyć na  poparcie radykałów  szczegól
nie w drugich tu rach  wyborów. W zam ian za to reprezentanci tego u g ru 
pow ania zawsze wchodzili w skład rządów, które formowali socjaliści po 
wyborczych zwycięstwach. Było tak  w przypadkach utw orzenia rządów 
w 1981 roku, 1986, 1988 oraz w 1993114.

Kolejny w ażny przełom w działaniu  ruchu  radykałów  nastąp ił w lu 
tym  1993 roku. Z MRG odszedł bowiem znany działacz B ernard  Tapie. Był 
to polityk o ogromnych aspiracjach, który już rok wcześniej osiągnął sukces 
w wyborach regionalnych. Wówczas to listy, którym  patronował, określono 
m ianem  „Energii Południowej”. Radykałowie, skupieni wokół Tapie’go, od
nieśli także olbrzymi sukces w wyborach do parlam en tu  Europejskiego, 
które przeprowadzono w 1994 roku. N a listy  nazw ane „R adykalną E n er
gią” swoje głosy oddało 12% wyborców.

Tymczasem radykałowie, skupieni w MRG wokół Jean a  François Ho- 
ry’a, liczyli n a  to, że sukces „Radykalnej Energii” przyczyni się także  do 
w zrostu popularności ich ugrupow ania. Tak jednak  się nie stało. Aby za
tem  ratować swój wizerunek, postanowiono w listopadzie 1994 roku o zm ia
nie s ta tu tu  p artii oraz jego nazwy. Ruch Radykałów Lewicy m iał się odtąd 
nazywać Radykałowie (Radical -  RAD). Lecz i ta k i zabieg nie pomógł 
w polepszeniu w izerunku i umocnieniu pozycji na  francuskiej scenie poli
tycznej. Wręcz przeciwnie: zaczęto obserwować wyraźny spadek bazy człon
kowskiej115. Obawiano się, że może to oznaczać zm ierzch tego ugrupow a
nia, lecz w ydarzenia końca 1994 roku niespodziew anie zm ieniły bieg wy
padków. Przypuszczano bowiem, że spek taku larne  sukcesy B ernarda Ta
pie’go będą  oznaczały dla radykałów  konieczność skupienia się wokół jego 
osoby. Tymczasem 14 grudnia 1994 roku Tapie został skazany prawomoc
nym wyrokiem sądowym na karę w ięzienia i pięciu la t pozbawienia praw

113 Szerzej na ten tem at zob. [http://francepolitique.free.fr/PPRG.htm (30.05.2005)].
114 F. P la t o n e :  Les partis..., s. 28.
115 Ibidem, s. 29.
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publicznych116. Oznaczało to praktycznie załam anie się jego spek taku lar
nej kariery  politycznej.

W ydarzenia końca 1994 roku stworzyły radykałom  szansę n a  odbudo
wanie swojej pozycji na  francuskiej scenie politycznej. Proces ten  następo
w ał bardzo powoli i w ym agał dogłębnych reform  w ram ach  samego ug ru 
pow ania117. W 1996 roku po raz kolejny zmieniono nazwę ugrupow ania na 
P artia  Radykalno-Socjalistyczna (Parti Radical-Socialiste -  PRS), a w stycz
n iu  1998 roku uczyniono to ponownie i odtąd p a rtia  ta  nosi swoją obecną 
nazwę R adykalna P a rtia  Lewicy (Parti Radical de Gauche -  PRG).

Radykałom  powoli udaje się odbudowywać sw oją pozycję na  francu
skiej scenie partyjnej, choć przebiega to bardzo powoli. W yraźnie widać 
dziś, że ów n u rt przeewoluował w k ierunku  lewicy. Obecnie dysponuje 
7 reprezen tan tam i w Zgromadzeniu Narodowym, a jego przewodniczącym 
jest Michel Baylet118.

Prawica

Przyglądając się prawej stronie francuskiej sceny politycznej, i tu ta j 
można zaobserwować bardzo wiele dynamicznych zmian. Politycy dość czę
sto zm ieniają nazwy partii, a ugrupow ania łączą się i dzielą. Praktycznie 
przed każdym i wyboram i pojaw iają się nowe konfiguracje partyjne, n ie
jednokrotnie dość zaskakujące dla obserwatorów francuskiego życia poli
tycznego.

Aby zrozumieć współczesne podziały na  prawej stronie francuskiej sce
ny politycznej, w arto przypomnieć XIX-wieczny podział na  ugrupow ania, 
rywalizujące o wpływy z republikańskim i liberałam i. Pierw sze skrzydło 
określane było jako „ultrapraw ica” i skupiało w swoich szeregach zwolen
ników przedrewolucyjnego porządku, lojalnych wobec m onarchii Burbo- 
nów i zdecydowanych przeciwników wartości republikańskich. D ruga frak
cja określana była m ianem  „prawicy orleańskiej” i skupiała zwolenników 
brytyjskiej koncepcji m onarchii konstytucyjnej, otw artej na  kompromis 
z um iarkow anym i republikanam i, w celu obrony istniejącego porządku

116 Szerzej na ten tem at zob. [http://francepolitique.free.fr/PPRG.htm (30.05.2005)].
117 O konieczności zm ian świadczyły m.in. notowania partii, jakie obserwowano 

przed wyborami prezydenckimi w 1995 r. Początkowo kandydatem Radykałów w tych 
wyborach miał być jej przewodniczący, Jean François Hory, ale w przedwyborczych 
sondażach wolę poparcia tej kandydatury deklarowało mniej niż 1% Francuzów. Osta
tecznie już w pierwszej turze Radykałowie zdecydowali się na poparcie kandydatury 
Lionela Jospina. Szerzej na ten tem at zob.: [http://francepolitique.free.fr/PPRG.htm
(30.05.2005)].

118 Szerzej na ten tem at zob. [http://francepolitique.free.fr/PPRG.htm (30.05.2005)].

8 Studia  Politicae.
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i własności. N atom iast trzecie skrzydło nazwano „prawicą bonapartystycz- 
n ą”. Jej reprezentanci byli zw olennikam i silnego państw a i asertywności 
w polityce zagranicznej. Popierali także rządy silnego przywódcy, wyposa
żonego w szeroki zakres kompetencji119.

P rzedstaw iona typologia pozwala n a  zrozum ienie podziałów na fran 
cuskiej praw icy w okresie trw an ia  V Republiki. Zgodnie z jej założeniam i 
można stwierdzić, że ruch gaullistowski to kontynuator tradycji um iarkowa
nych bonapartystów. W jego ram ach b rak  jednak  homogeniczności. Można 
odnaleźć tu  bowiem zarówno konserw atystów , ekonomicznych liberałów, 
jak  i działaczy o poglądach niem al lewicowych.

Nie-gaullistowska umiarkowana prawica, skupiona w latach 1978-1998 
w ram ach U nii na  rzecz Demokracji Francuskiej, kontynuow ała tradycje 
„prawicy orleańskiej”. Lecz i w ram ach tej frakcji trudno było o spójność. 
Jej działacze opierali się bowiem na założeniach charakterystycznych bądź 
to dla konserw atystów , bądź dla chadeków, lub też typowych dla rad y k a
łów.

N atom iast ekstrem iści ze współczesnej skrajnej prawicy s ą  spadkobier
cami frakcji „ultraprawicowej”120. Lecz i ten  n u rt wyraźnie je st w ew nętrz
nie podzielony. Można odnaleźć tu  katolickich fundam entalistów  i ateistów, 
nostalgicznych zwolenników powrotu do au tory tarnych  rządów Vichy 
i postmodernistycznych populistów, a ponadto ekonomicznych liberałów oraz 
prawdziwych faszystów121.

W okresie la t dziewięćdziesiątych XX wieku najważniejszym i ugrupo
w aniam i na  prawej stronie francuskiej sceny politycznej były U nia na  rzecz 
Demokracji Francuskiej (Union pour la Démocratie Française -  UDF) oraz 
Zgrom adzenie na  rzecz Republiki (Rassem blem ent pour la République -  
RPR). Pomimo zachowywania przez nie organizacyjnej odrębności, można 
było obserwować postępujące zbliżenie ideowo-programowe obu formacji122. 
Zasadniczy przełom nastąp ił jednak  w 2002 roku, przed wyborami prezy
denckimi i parlam entarnym i. Francuska prawica zjednoczyła wówczas siły, 
tworząc U nię Ruchu Ludowego (Union pour un  M ouvem ent Populaire -  
UMP).

119 Szerzej na ten tem at zob. A. K n a p p : Parties..., s. 74.
120 Andrew Knapp zaznacza jednak, że zaliczenie Frontu Narodowego Jeana-Marie 

Le Pena do grupy spadkobierców frakcji „ultraprawicowej” może być kw estią dyskusyj
ną. Szerzej na ten tem at zob. A. K n a p p : Parties..., s. 74.

121 Ibidem, s. 75.
122 Szerzej na tem at zbliżenia programowego UDF i RPR w okresie lat dziewięć

dziesiątych zob. Z. M e n d e l:  Francja..., s. 85.
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Unia Ruchu Ludowego (UMP)

20 w rześnia 1999 roku M ichel B arn ier (RPR), Jacques B arro t (UDF), 
Dominique Perben (RPR) i Jean -P ierre  Raffarin (Démocratie Libérale — 
DL) założyli klub Dialog i Inicjatywa. Głównym celem tego przedsięwzięcia 
miało być przygotowanie kolejnej w historii V Republiki alternacji władzy, 
do której miało dojść w w yniku wyborów parlam en tarnych  w 2002 roku. 
D ziałanie klubu miało się również przyczynić do reelekcji Jacques’a Chi- 
rac’a na  d ru g ą  kadencję prezydencką123. Inicjatyw a spotkała się z dużym 
zainteresow aniem  środowisk prawicowych. Zjednoczenie sił wydawało się 
wówczas bowiem jedyną  rozsądną  strateg ią , dającą  szansę na  pokonanie 
w wyborach prezydenckich silnego przywódcy lewicy, Lionela Jospina.

24 listopada 2000 roku Dominique Baudis, szef kom itetu redakcyjnego 
dziennika „Le Figaro”, opublikował na  łam ach pism a apel do działaczy p ra 
wicy, wzywający ich do zjednoczenia sił. Pod owym apelem podpisało się 364 
parlamentarzystów francuskich, reprezentujących prawicowe ugrupowania. 
Efektem  podjętych wówczas działań było przedstawienie przez Eduarda 
Balladura, w dniu 10 stycznia 2001 roku, sta tu tu  zjednoczonej partii prawicy. 
M iała ona nosić nazwę U nia na  rzecz Reformy (Union pour la  Réforme)124.

Trzy dni później, z inicjatyw y doradcy prezydenta Chiraca, Jérôm e’a 
Monoda, w „Le Figaro” ukazał się kolejny artykuł, zatytułow any Alterna- 
cja we Francji: ku  nowemu kontraktowi politycznemu. Pod artykułem  pod
pisało się 337 parlam entarzystów  prawicy, a na francuskiej scenie politycz
nej pojawiło się nowe stowarzyszenie, o nazwie A lternacja 2002125.

Jednoczenie się obozu prawicy było procesem przebiegającym dość szyb
ko i skutecznie. Zjawisko to nabrało jednak szczególnej dynam iki tuż przed 
pierw szą tu r ą  wyborów prezydenckich. 27 lutego 2002 roku przew odni
czący klubu parlam entarnego UDF, Philippe Douste-Blazy, oraz przewod
niczący klubu DL, Je a n  François M attei, opublikowali apel wzywający do 
oddania głosu w wyborach na  Jacques’a Chiraca. Pod tym  apelem podpisa
ło się 109 parlam entarzystów , wywodzących się z obydwu klubów. W arto 
przy tym  podkreślić, że byli to politycy reprezentujący partie  konkurujące 
do tej pory na  prawej stronie sceny politycznej z prezydenckim Zgromadze
niem  na rzecz Republiki.

21 kw ietnia 2002 roku przeprow adzona została pierw sza tu ra  wybo
rów prezydenckich, w której Jacques Chirac uzyskał najlepszy wynik, czyli 
19,88% oddanych głosów. Przew aga nad  pozostałymi kandydatam i była

123 [http://www.dialogue-initiative.com/php-nuke/modules.php?name=News& file 
=categories&op=newindex&catid=5 (01.06.2006)].

124 [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (01.06.2005)].
125 [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (07.06.2005)].
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jednak  niewielka, a zaskakujący wynik, uzyskany przez Jeana-M arie  Le 
Pena, dodatkowo zmobilizował do działania polityków prawicy. 23 kw iet
n ia Philippe D ouste-Blazy (UDF) ogłosił utw orzenie nowego ugrupo
wania, zrzeszającego zwolenników Jacques’a Chiraca, o nazwie U nia na 
rzecz Większości Prezydenckiej (Union pour la M ajorité P résidentielle -  
UMP). Następnego dnia decyzję o przystąpieniu do UMP podjęły RPR i DL. 
S tra teg ia  połączenia sił okazała się niezwykle skuteczna. Przyczyniła się 
ona w dużej mierze do w sparcia kandydatu ry  C hiraca w drugiej tu rze  
wyborów prezydenckich i pozwoliła m u na powtórne zwycięstwo. P rzew a
ga nad kandydatem  Frontu  Narodowego była olbrzymia, ponieważ na  ów
czesnego prezydenta Francji oddano aż 82,21% głosów.

Zwycięstwo kandydata  UMP w w yborach prezydenckich wpłynęło 
w znacznym stopniu na wyniki wyborów parlam entarnych, przeprowadzo
nych w czerwcu 2002 roku. W ich w yniku nowe ugrupow anie prawicowe, 
skupiające zwolenników prezydenta Chiraca, uzyskało ponad 60% m an 
datów w Zgrom adzeniu Narodowym126. Nominacja Jeana-P ierrea  Raffari- 
na na stanowisko prem iera położyła kres 5-letniemu okresowi cohabitation.

Polityczny sukces UMP spowodował, że wiele mniejszych ugrupow ań 
prawicowych zaczęło podejmować decyzje o stowarzyszeniu ze zwycięskim 
ugrupow aniem . I ta k  już 5 października 2002 roku, na  nadzwyczajnym  
zjeździe ogólnokrajowym Krajowego Centrum  Niezależnych i Chłopów (Cen
tre  National des Indépendants e t Paysans — CNIP)127, delegaci podjęli decy
zję o stowarzyszeniu z UMP większością 87% głosów128. 9 października 2002 
roku ta k ą  sam ą  decyzję podjęło ugrupow anie o nazwie Forum  Stow arzy
szonych Republikanów (Forum des Républicains Sociaux)129, a 27 paździer
nika przyłączyła się jeszcze P artia  R adykalna130.

126 W wyniku przeprowadzonych wyborów rozkład mandatów w ramach UMP przed
stawiał się następująco: deputowani, wchodzący uprzednio w skład RPR, uzyskali 58% 
mandatów, UDF 20%, DL 17%, natom iast byłym członkom mniejszych ugrupowań  
prawicowych przypadło 5% mandatów. Zob. [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm
(07.06.2005)]. Obecnie UMP dysponuje 363 m andatami w Zgromadzeniu Narodowym. 
Zob. [http://www.assem blee-nationale.fr/12/tribun/genell.asp (07.06.2005)].

127 CNIP to prawicowa partia liberalna, która powstała w 1951 r., w wyniku połą
czenia Partii Chłopskiej (le Parti Paysan) i Krajowego Centrum Niezależnych (Centre 
National des Indépendants -  CNI). Zob. [http://www.cni.asso.fr/Private/Historiquel.htm
(14.06.2005)].

128 [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (14.06.2005)].
129 Forum Stowarzyszonych Republikanów powstało w marcu 2001 r. Nadrzędnym  

celem powołania owej struktury było działanie na rzecz zgromadzenia jak najwięk
szych funduszy, które miały być przeznaczone na sfinansowanie kampanii prezydenc
kiej Christine Boutin w 2002 r. Zob. [http://www.frs-online.org/article.php37id_artic- 
le= l (14.06.2005)].

i3° partia Radykalna to jedno z najstarszych ugrupowań francuskiej sceny politycz
nej. Została utworzona na kongresie, który odbył się w dniach 21-23 czerwca 1901 r.

http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm
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http://www.cni.asso.fr/Private/Historiquel.htm
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N ajsilniejsze ugrupow anie francuskiej prawicy nie uniknęło jednak 
pojawienia się tendencji odśrodkowych i wewnętrznych rozłamów. 17 paź
dziernika 2002 roku 31 deputowanych, wywodzących się z liberalnego koła 
członków UMP, utworzyło pod przywództwem Hervé Novelli i Jeana- 
-Pierre’a Gorgesa ugrupowanie o nazwie Reformatorzy (Les Réformateus)131. 
N atom iast miesiąc później, 13 listopada, z inicjatywy A lain’a M adelina 
utworzone zostały Koła L iberalne (Les Cercles Libéraux)132.

Aby przezwyciężyć tak ie  tendencje i wzmocnić ugrupow anie zdeklaro
w anych zwolenników prezydenta Chiraca, postanowiono o dokonaniu we
w nętrznych i zew nętrznych zm ian w partii. Postu laty  te  wprowadzono 
w życie 17 listopada 2002 roku na  kongresie UMP. Przejawem zewnętrznej 
zm iany m iała być nowa nazw a ugrupowania. Zebranym delegatom przed
stawiono zatem  dwie propozycje: U nia Ruchu Ludowego i U nia Ludowa. 
Ostatecznie, przew agą83,73% głosów do 11,48% zwyciężyła pierwsza opcja. 
Stało się ta k  najprawdopodobniej dlatego, że przyjęcie nowej nazwy nie 
w iązało się ze zm ianą przyjętego już wśród e lek toratu  skró tu  — UMP. Na 
stanowisko przewodniczącego partii wybrany został Alain Juppé, za k tóre
go k an d y d a tu rą  opowiedziało się aż 79,42% głosujących delegatów. Człon
kowie zreformowanej partii chiracowskiej opowiedzieli się także za przyję
ciem nowego s ta tu tu  (94,86% głosów) i regulam inu wewnętrznego (93,89% 
głosów)133.

Radość z sukcesu nie trw ała  jednak  długo. W połowie 2004 roku poli
tykom UMP przyszło zmierzyć się z kolejnym, wielkim kryzysem, związa
nym  z głośną a fe rą  polityczną. 16 lipca bowiem A lain Juppé  złożył rezy
gnację z pełnienia funkcji przewodniczącego p artii po tym , jak  został ska
zany wyrokiem sądu za współuczestnictwo w fikcyjnym zatrudn ian iu  p ra 
cowników w stru k tu rach  partii RPR134. Polityczna kom prom itacja bardzo 
negatyw nie wpłynęła na  w izerunek p artii rządzącej, tym  bardziej że jed 
nocześnie zaczęły naw arstw iać się inne problem y o charak terze społecz
nym i gospodarczym.

i nosiła wówczas nazwę Partii Republikańskich Radykałów i Radykalnych Socjalistów 
(Parti Républicain Radical et Radical Socialiste). Szerzej na tem at genezy i ewolucji 
programowej Partii Radykalnej zob. [http://www.partiradical.net/pages/nous-connaitre/ 
histoire3.asp (17.06.2005)].

131 Szerzej na tem at powstania ugrupowania Reformatorów i ich ewolucji progra
mowej zob. [http://francepolitique.free.fr/PU M P.htm  oraz http://www.lesreform a- 
teurs.com/index.php (17.06.2005)].

132 Szerzej na tem at powstania ugrupowania Kół Liberalnych i ich ewolucji progra
mowej zob. [http://francepolitique.free.fr/PU M P.htm  oraz http://w w w .cercleslibe- 
raux.com/ (17.06.2005)].

133 [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (17.06.2005)].
134 Ibidem.
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28 listopada 2004 roku nowym przewodniczącym p artii został w ybra
ny Nicolas Sarkozy, którego poparło 85,09% głosujących członków partii. 
Młody i dynam iczny lider od razu  zyskał dużą  popularność wśród poten
cjalnego elek to ra tu  i s ta ł się najpoważniejszym  konkurentem  dla Jacq u 
es’a Chiraca w ram ach tego samego ugrupow ania. Sarkozy stracił jednak 
na popularności, kiedy w czasie trw ania zam ieszek na przedmieściach naj
większych m iast francuskich, pod koniec 2005 roku, w obelżywy sposób wy
powiedział się na  tem at mieszkańców najbiedniejszych dzielnic. Pogard
liwa wypowiedź w ustach  m in istra  spraw  w ew nętrznych spowodowała 
znaczny spadek jego popularności. Doprowadziło to jednak do istotnego wzro
stu  poparcia, którym  Francuzi obdarzyli urzędującego prem iera Domini- 
que’a de Villepina. Najprawdopodobniej obydwaj politycy b ędą  najpow aż
niejszymi kontrkandydatam i w stosunku do urzędującego prezydenta F ran 
cji podczas kolejnych wyborów n a  ten  urząd, planowanych na  2007 rok.

T aką tezę potw ierdzają—jak  się wydaje — również wydarzenia, mające 
miejsce po referendum , przeprowadzonym we Francji 29 m aja 2005 roku, 
w spraw ie ratyfikacji tra k ta tu  ustanaw iającego K onstytucję Europejską. 
55% obywateli wypowiedziało się w nim  „przeciw” akceptacji owego doku
m entu135. Ja k  jednak w skazują liczne źródła, nie był to sprzeciw wobec tra k 
ta tu , a raczej odrzucenie polityki ugrupow ania rządzącego, czyli chiracow- 
skiej UMP. W zrost bezrobocia do poziomu 10% i dość liberalny kurs w poli
tyce gospodarczej, prezentow any przez tą p a r tię , je st wyraźnie odrzucany 
przez francuski elektorat. Bardzo prawdopodobny staje się zatem  kolejny 
rozłam na francuskiej prawicy, o ile nie zdoła się ona skonsolidować wokół 
Nicolasa Sarkozy’ego lub Dominique’a de Villepin.

Front Narodowy

Front Narodowy pow stał 5 października 1972 roku z inicjatywy przy 
wódców Nowego Porządku (Ordre Nouveau -  ON) -  François D uprata, 
François B rigneau i A laina Roberta. Była to kolejna próba zjednoczenia 
ugrupow ań politycznych, kontynuujących tradycję nacjonalistycznej p ra 
wicy okresu powojennego. Na czele nowego ugrupow ania s taną ł były dzia
łacz ekstrem istycznych stowarzyszeń studenckich i zdeklarowany antyko- 
m unista — Jean-M arie Le Pen136.

Początkowo wydawało się, że istn ienie spójnego i zjednoczonego u g ru 
powania skrajnej prawicy jest prawie niemożliwe. Przywódcy ON mieli bo

135 Szerzej na ten  tem at zob. [http://www.lefigaro.fr/referendum /20050530.FIG  
0395.htm l?103457 (30.05.2005)].

136 Szerzej na tem at skrajnej prawicy we Francji po 1945 roku i genezy Frontu N a
rodowego zob. R. K ila r :  Francuski Front Narodowy. Kraków 2001, s. 11-28.
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wiem nadzieję na  personalne zdominowanie nowej p a rtii i narzucenie jej 
własnej taktyki politycznej. N a drodze do realizacji takiej wizji stanęły jed 
nak  polityczne ambicje Jeana-M arie Le Pena. Stało się to przyczyną pierw
szego rozłam u w partii, do jakiego doszło po wyborach parlam entarnych, 
przeprowadzonych w 1973 roku. Rażąco niski w ynik (0,5% oddanych gło
sów) stał się rzekom ą przyczyną odejścia bardziej radykalnej grupy działa
czy, którzy utworzyli Grupę D ziałania Młodzieży (Groupe Action Jeunesse 
-  GAJ). N atom iast w 1974 roku, po delegalizacji ON za działalność bojów - 
k a r s k ą  A lain Robert i François B rigneau założyli nowe ugrupow anie 
o nazwie P a rtia  Nowych Sił (P arti des Forces Nouvelles -  PFN). Było ono 
najpoważniejszym  ryw alem  dla F ron tu  Narodowego na  skrajnej prawicy 
aż do 1981 roku. W tedy to obydwa ugrupow ania poniosły druzgoczącą klę
skę wyborczą. Przyczyniła się ona do zniknięcia PFN  z francuskiej sceny 
politycznej, co dało Frontowi Narodowemu szansę na odbudowę sił i pierw 
sze sukcesy wyborcze137.

Pierwszy znaczący sukces ugrupow anie to odniosło w 1984 roku pod
czas wyborów do Parlam entu  Europejskiego. W ich wyniku uzyskano 2 min 
głosów (11%), co przełożyło się na  10 m andatów138. Dla polityków tego ugru
pow ania ważniejsze jednak  było zaistn ien ie  w narodow ych organach 
przedstawicielskich, a przede wszystkim we francuskim  parlamencie. Było 
to jednak  bardzo trudne, gdyż przyjęty system wyborczy umożliwiał ug ru 
powaniom dużo większym izolację polityczną F ron tu  Narodowego, szcze
gólnie w drugiej tu rze  wyborów139. N adzieją dla tej p a rtii okazała się jed 
nak  zm iana ordynacji wyborczej, której dokonano w lipcu 1985 roku. Przy
jęcie zasady proporcjonalności w wyborach do Zgrom adzenia Narodowego 
w znacznym stopniu zwiększyło szansę ugrupowania Jeana-M arie Le Pena 
na  uzyskanie dobrego wyniku. O statecznie swoje głosy oddało na  tę partię  
2 705 336 Francuzów (9,65% poparcia), a jej przedstaw iciele uzyskali 
35 m andatów  w izbie niższej parlam en tu140.

Rok 1988 przyniósł duży sukces osobisty Jeanowi-M arie Le Penowi. Po 
raz  kolejny przystąpił on bowiem do wyborów prezydenckich141. K am pania

137 Ibidem, s. 26-28.
138 Większy sukces po 1945 r. skrajna prawica odniosła tylko raz, w wyborach par

lamentarnych, przeprowadzonych w 1956 r. Na Unię Obrony Kupców i Rzemieślników  
(UDCA) zagłosowało wówczas 2,5 min wyborców. Zob. R. K ila r :  Francuski Front..., 
s. 30.

139 Należy przypomnieć, że obowiązywał wówczas system  większościowy, z zasto
sowaniem zasady większości bezwzględnej w pierwszej turze.

140 Dane podane za: D.S. B e ll:  Parties and democracy in France..., s. 131.
141 Le Pen po raz pierwszy wziął udział w wyborach prezydenckich w 1974 r., ale 

wówczas uzyskał zaledwie 0,75% poparcia. Dane za: [http://francepolitique.free.fr/PR74. 
htm  (17.03.2005)].

http://francepolitique.free.fr/PR74
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wyborcza lidera F ron tu  Narodowego skupiła się wokół trzech  haseł: im i
gracji, b raku  bezpieczeństwa i bezrobocia142. Była ona ta k  skuteczna, że 
pozwoliła na  osiągnięcie w pierwszej tu rze  imponującego w yniku 14,48% 
głosów. Oznaczało to, że Le P ena poparło zaledwie 5,5% wyborców mniej, 
niż najpoważniejszego ryw ala M itterranda, Jacques’a Chiraca.

W 1988 roku przeprowadzono także kolejne wybory parlam en tarne , 
ale powrót do system u większościowego nie wróżył powtórki poprzedniego 
sukcesu. Co praw da, na kandydatów  F ron tu  Narodowego swoje głosy od
dało 9,6% wyborców, to jednak drastycznie zm niejszyła się reprezentacja 
tego ugrupow ania w Zgrom adzeniu Narodowym — z 35 m andatów  do l 143.

N a początku la t dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiło  w yraźne za
ostrzenie radykalnego ku rsu  w polityce F ron tu  Narodowego. Zjawisko to 
było następstw em  w zrostu antyeuropejskich nastrojów  we Francji. P rzy
brały one n a  sile po referendum , przeprowadzonym 20 września 1992 roku, 
w spraw ie akceptacji tra k ta tu  powołującego do życia Unię E uropejską144. 
N a konwencji partyjnej, w listopadzie 1992 roku, przyjęto nowy program . 
Został on zatytułow any „300 działań na  rzecz odrodzenia Francji” i obej
mował wiele postulatów  o charak terze antyeuropejskim  i prosocjalnym. 
W tym  sam ym  roku nastąpiło także odrodzenie idei nacjonalistycznych na 
prawej stronie sceny politycznej. Przyjęcie nowej taktyki spowodowało nie
znaczny, ale dość widoczny wzrost popularności tego ugrupow ania. W ko
lejnych wyborach do Zgrom adzenia Narodowego p a rtia  Le Pena uzyskała 
12,4% poparcia w pierwszej turze, choć nie udało jej się zdobyć naw et 
1 m andatu. W zrost notowań swojej partii na  rynku wyborczym lider sk raj
nej prawicy odczuł także podczas kolejnych wyborów prezydenckich w 1995 
roku, kiedy to uzyskał 15% głosów i czw arty wynik w pierwszej tu rz e 145. 
Tak wysokie poparcie u trzym ano aż do wyborów parlam entarnych , k tóre 
odbyły się dwa la ta  później. F ront Narodowy uzyskał w nich 14,9% głosów, 
lecz tylko 1 m andat. Spowodowało to po raz  kolejny o s trą  krytykę obowią
zującego system u wyborczego146.

142 R. K ila r :  Francuski Front..., s. 35.
143 Ibidem, s. 37.
144 Warto przypomnieć, że w francuskim prawie nie przewidywano konieczności prze

prowadzenia referendum w sprawie przyjęcia traktatu z M aastricht. Zgromadzenie 
Narodowe ratyfikowało zatem ten dokument znaczącą większością głosów. Jednakże 
spore naciski społeczne, a przede wszystkim odrzucenie traktatu w referendum przez 
Duńczyków (czerwiec 1992 r.) spowodowało, że prezydent Mitterrand zdecydował się 
na przeprowadzenie głosowania w tej sprawie również we Francji. W referendum, które 
odbyło się 20 września 1992 r., decyzję o utworzeniu Unii Europejskiej zaakceptowało 
zaledwie 51% obywateli tego kraju. Szerzej na ten  tem at zob. R. K ila r :  Francuski 
Front..., s. 43.

145 Dane za: [http://francepolitique.free.fr/PR95.htm (17.03.2005)].
146 Szerzej na ten tem at zob. R. K ila r :  Francuski Front..., s. 43—48.

http://francepolitique.free.fr/PR95.htm


Małgorzata Myśliwiec: System partyjny V Republiki. 121

Pod koniec la t dziewięćdziesiątych miał miejsce drugi poważny kryzys 
na  skrajnej prawicy. Był on zw iązany z pozbawieniem Le Pena im m uni
te tu  deputowanego europejskiego. Wydarzenie to miało miejsce w paździer
n iku 1998 roku i było związane z kontrowersyjnym i wypowiedziami lidera 
F ron tu  Narodowego, negującymi Holocaust. W tym  sam ym  czasie francu
ski sąd postanowił o pozbawieniu Le Pena praw politycznych na okres dwóch 
lat, za użycie przemocy fizycznej wobec kandydatk i P a rtii Socjalistycznej 
podczas kam panii wyborczej do parlam entu . U tra ta  p raw a wybieralności 
przez dotychczasowego lidera spowodowała ujaw nienie ambicji politycz
nych przez B runona M égreta. Konflikt z Le Penem  doprowadził do roz
padu p artii i u tw orzenia przez zwolenników M égreta nowego ugrupo
w ania o nazwie Ruch Narodowy (M ouvement N ationale -  MN)147.

Le Pen nie zrezygnował jednak  z rywalizacji politycznej, czego najlep
szym dowodem były wybory prezydenckie w 2002 roku. Wobec rozdrobnie
n ia lewicy i coraz silniejszej kry tyki ugrupow ań prawicowych, a także 
w obliczu poczucia zagrożenia, spowodowanego a takam i terrorystyczny
mi, wzrosło poparcie dla programu politycznego, proponowanego przez Front 
Narodowy. Dowodem na poparcie tej tezy były wyniki głosowania w pierw
szej turze. Przywódca F ron tu  Narodowego pokona w nich urzędującego 
prem iera i podjął rywalizację z ówczesnym prezydentem  w drugiej tu rze148.

W zrost niepokojów społecznych, związanych z nierozwiązanym  pro
blem em  imigracji, w zrastającym  bezrobociem i wynikającym  stąd  poczu
ciem zagrożenia pozwala przypuszczać, że popularność założeń program o
wych F ron tu  Narodowego w społeczeństwie francuskim  będzie w zrastać. 
W sytuacji zagrożenia bowiem, program  będący „swoistym synkretyzm em  
antydem okratyzm u, demagogii, szowinizmu, rasizm u i ksenofobii oraz po
pulizm u”149 zazwyczaj tra fia  na  bardzo podatny grunt.

Wnioski

F rancuski system  party jny  w ykazuje bardzo d użą  dynam ikę zmian. 
N a tak i s tan  rzeczy składa się wiele czynników. Do najważniejszych z nich 
można z pew nością zaliczyć burzliw ą historię francuskiego republikani- 
zmu, specyfikę ewolucji system u partyjnego, a nade wszystko przyjęcie roz
w iązań charakterystycznych dla system u semiprezydenckiego oraz n ada

147 Ibidem, s. 50—52.
148 Dane za: [http://francepolitique.free.fr/PR02.htm (17.03.2005)].
149 Z. M e n d e l:  Francja..., s. 88.
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nie specyficznego ksz ta łtu  ordynacjom wyborczym do Zgrom adzenia N a
rodowego i na  u rząd  prezydenta. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania 
system u partyjnego pozostaje także s tru k tu ra  społeczeństwa francuskie
go. B rak koncepcji dotyczącej możliwości najbardziej optymalnego rozwią
zania problemów postkolonializmu położył kres IV Republice, ale i po roku 
1958 nie znaleziono rozsądnego wyjścia z sytuacji. Problem  niezintegro- 
wanych im igrantów  oraz wiążące się z tym  poczucie zagrożenia, sprzyja 
uaktyw nianiu  się nastrojów  radykalnych. W praktyce oznacza to spadek 
zaufania do większości ugrupowań politycznych, funkcjonujących na  fran 
cuskiej scenie od la t, a zwiększa popularność ugrupow ań ekstrem istycz
nych. Europejscy Francuzi, poszukujący nowego modelu funkcjonowania 
społeczeństwa postindustrialnego oraz wielokulturowego, alergicznie re- 
agu ją także  na  proces integracji europejskiej. Wielość tych problemów po
zwala przypuszczać, że w najbliższym czasie mogąpojawiać się nowe, wpły
wowe ugrupow ania w ram ach obydwu bloków francuskiej sceny partyjnej. 
Propozycje dla potencjalnych wyborców m ogą zacząć przedstaw iać nowi, 
wyraziści politycy. Założenie tak ie  wydaje się bardzo prawdopodobne 
szczególnie w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich. Ryw aliza
cja polityczna o ów kluczowy urząd  w system ie semiprezydenckim zawsze 
bowiem powoduje znaczne zm iany na francuskiej scenie partyjnej.


