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Uniwersytet Jagielloński

Dryfujący barangay
Konfiguracja kultury politycznej Filipin

Istnieją różne konwencje definiowania kultury politycznej. Proponuję zatem, 
przed przystąpieniem do opisu kultury politycznej Filipin, określić przyjętą przeze 
mnie perspektywę na tle alternatywnych ujęć. Można powiedzieć, że badania nad 
kulturą polityczną rozwinęły się w dwóch wersjach: ilościowej i jakościowej. Zacznę 
od pierwszej z nich. Nurt ten rozwinęli w latach 60. i 70 XX w. socjologicznie zorien
towani politolodzy czerpiący inspirację z prac Gabriela Almonda, zwłaszcza z opu
blikowanej przez niego w 1963 r., razem z Sydneyern Verbą, The Civic Culture1. W ich 
ujęciu kultura polityczna została w zasadzie sprowadzona do postaw obywateli wo
bec polityki. Perspektywę tę cechują indywidualizm metodologiczny i redukcjonizm 
psychologiczny. Innymi słowy, za kulturę polityczną uważa się wyłącznie zagregowa
ne na podstawie zestandaryzowanych badań reprezentatywnych jednostkowe opinie, 
poglądy i wiedzę na temat polityki oraz działania obywateli w tej sferze. Stwierdza się 
przykładowo, że odmienne kultury polityczne panują w społeczeństwach o różnym 
odsetku obywateli biorących udział w wyborach czy o różnej liczbie osób deklaru
jących zaufanie do instytucji rządowych. Za przykład charakterystycznych dla tego 
nurtu badań porównawczych mogą posłużyć znane analizy Ronalda Ingleharta do
tyczące popularności wartości postmaterialistycznych w różnych społeczeństwach2. 

1 Zob. G. Almond, S. Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations, Princeton 1963. 

2 Zob. np. R. Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton 1990.

Nurt badań jakościowych rozwinął się z kolei głównie za sprawą czerpiących 
z dorobku antropologii historyków, przedkładających jakościowy opis i interpreta
cję rozpowszechnionych stylów myślowych nad skwantyfikowane dane o modalnych 
cechach jednostek w poszczególnych społeczeństwach. Za prekursora tego typu ba
dań nad masową historią idei, czy raczej nad mentalnością polityczną, można uznać 
Richarda Hofstadtera. Badacze nawiązujący do jego prac zaczęli opisywać kulturę 
polityczną jako całość nieredukowalną do cech jednostek i manifestującą się nie tyle 
w odpowiedziach na pytania ankietowe, ile głównie w różnych mniej lub bardziej 
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oficjalnych tekstach - programach, artykułach, esejach i powieściach, a nawet w po
ezji okolicznościowej - traktowanych jako zwierciadło szerszych postaw politycz
nych. W ten sposób przełamywano jednocześnie indywidualizm metodologiczny 
oraz redukcjonizm psychologiczny. W gruncie rzeczy jakościowe badania kultury 
politycznej, dotyczące charakterystycznej dla danych społeczeństw i czasów „inte
lektualnej atmosfery” czy „wyobrażeń zbiorowych”, sytuowały się blisko badań nad 
ideologiami. Różnica między tymi dwoma rodzajami badań nad formami świado
mości politycznej jest dość płynna, jednak można przyjąć, że ideologia stanowi ten 
fragment kultury politycznej, który jest wyrażany bardziej świadomie, ma bardziej 
sformalizowany charakter znajdujący odzwierciedlenie w spisanych programach ofi
cjalnych organizacji i częściej jest wyrażana wprost w oficjalnych mediach. Często 
też zakłada się, że w danej zbiorowości występuje szereg konkurencyjnych ideologii, 
podczas gdy przynajmniej część badań nad kulturą polityczną zmierzała (upraszcza
jąc czasami złożoność sytuacji) do uchwycenia cech myślenia o polityce, charaktery
stycznych dla całej zbiorowości3.

3 Szersze omówienie historii kategorii kultury politycznej można znaleźć np. w: R. Form i- 
sano, The Concept of Political Culture, „Journal of Interdisciplinary History” 2001, vol. 31, no. 3; 
G. Gendzel, Political Culture: Genealogy of a Concept, „Journal of Interdisciplinary History” 1997, 
vol. 28, no. 2.

4 R. Kelley, Battling the Inland Sea: Floods, Public Policy and the Sacramento Valley, Berkeley 
1998, s. XV.

5 Cyt. za: G. Gendzel, Political Culture..., s. 248.

W poniższym opisie kultury politycznej Filipin przyjmuję optykę jakościową, 
aczkolwiek w formie odbiegającej od klasycznych ujęć należących do tej perspekty
wy, koncentrujących się wyłącznie na popularnej myśli politycznej. Inspirację stano
wi dla mnie sportowa metafora zaproponowana przez Roberta Kelleya. Porównując 
zwyczajne komentowanie bieżącej polityki i charakteryzowanie kultury politycznej, 
stwierdza on, że między tymi czynnościami występują takie różnice, jak „między ko
mentowaniem przebiegu gry w jakiejś konkretnej dyscyplinie sportowej a opisywa
niem ogólniejszych zasad określających charakter gry”4. W podobny sposób kulturę 
polityczną rozumie David Elkins, pisząc, że składają się na nią „raczej ramy działań 
politycznych niż zestaw konkretnych działań lub przekonań”5.

Chodzi więc nie tyle o treść życia politycznego, ile o „gramatykę” pozwalającą 
ją generować. Opisanie kultury politycznej wybranego społeczeństwa polega więc 
na próbie zidentyfikowania długookresowych - na pewno trwalszych niż zmiany 
układów sił po cyklicznych przetasowaniach wyborczych - zasad rządzących rzeczy
wistością polityczną. Paradoksalnie, niektóre z tych właściwości sytuacji politycznej 
nie są refleksyjnie analizowane w trakcie podejmowania decyzji przez aktorów dzia
łających na scenie politycznej właśnie dlatego, że są one oczywiste niczym rutynowe 
czynności z etnometodologicznych badań Harolda Garfinkela. Nieco upraszczając, 
można powiedzieć, że polityk startujący w wyborach nie myśli o tym, jak system 
medialny wpływa na funkcjonowanie demokracji, lecz stara się jak najlepiej wypaść 
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w tych mediach. Kulturę polityczną tworzą reguły tak oczywiste, że na co dzień są 
bezrefleksyjnie zakładane jako pewniki, bez których trudno sobie wyobrazić funk
cjonowanie jakiegoś systemu politycznego, gdyż to one właśnie go konstytuują. Nie 
jest on przecież definiowany wyłącznie przez konstytucję i inne akty prawne usta
nawiające np. relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą. Ramy wyzna
czające zachowania polityczne stanowią również pewne niepisane normy, tradycje 
i zwyczaje, wpływają na nie autorytety, nieformalne grupy oraz instytucje wyrażają
ce poglądy znacznej liczby obywateli i w ten sposób oddziałujące na rzeczywistość 
w sposób pośredni i nieformalny. Przykładowo w demokracjach Zachodu, oprócz 
formalnych procedur (określających chociażby trójpodział władzy i kadencyjność 
urzędów), istnieje też demokratyczna kultura polityczna, na którą składa się m.in. 
rozbudowany system niezależnych mediów zwanych czwartą władzą. Do współcze
snych osobliwości kultury politycznej krajów demokratycznych można również za
liczyć swoisty zwyczaj regularnego przeprowadzania sondaży mierzących poparcie 
poszczególnych sił politycznych. Istnienie wolnych mediów (nie wchodząc w to, jakie 
siły polityczne popierają najważniejsze platformy medialne) oraz sondaży kształtuje 
rzeczywistość polityczną, stanowi ramy działań aktorów politycznych. Paradoksal
nie, oczywistość tych elementów życia demokratycznego sprawia, że w toku bieżącej 
gry politycznej przyjmuje się je milcząco i nie poświęca się im na co dzień zbyt wiele 
uwagi. Dlatego warto je opisywać! Kelley uczciwie jednak zaznacza, że analiza tak 
rozumianej kultury politycznej pozwala nie tyle wyjaśnić sukcesy lub porażki danego 
systemu politycznego, ile lepiej go zrozumieć, dostrzec głębsze przyczyny zachowań 
w sferze publicznej6.

6 R. Kelley, Battling the Inland Sea...

Przyjęcie takiego rozumienia kultury politycznej ma, moim zdaniem, szereg za
let. Po pierwsze, jak wszystkie ujęcia jakościowe, pozwala uniknąć pułapek kryją- 
cych się za założeniami kultury politycznej, charakterystycznych dla niektórych ujęć 
ilościowych. Najważniejsza z nich polega na traktowaniu kultury politycznej jako 
cechy a priori w stosunku do życia politycznego. Konsekwencją takiego ujęcia było 
traktowanie jej jako zmiennej niezależnej determinującej całość zachowań w sferze 
publicznej. Stąd też, zwłaszcza w pierwszym okresie ilościowych badań nad kulturą 
polityczną, wierzono, że wiedza o postawach politycznych da niezawodny sposób 
wyjaśniania sukcesów bądź porażek poszczególnych systemów politycznych, których 
losów nie wyjaśniły analizy czynników instytucjonalnych. Jednakże traktowanie kul
tury politycznej jako gleby, na której rosną mniej lub bardziej owocne systemy po
lityczne, jest błędne z tego powodu, że w rzeczywistości system polityczny nie tylko 
jest kształtowany przez kulturę, ale i sam tę kulturę kształtuje. W każdym układzie 
politycznym promowane są przecież pewne postawy - np. poziom zaufania do polity
ków, choć wpływa na funkcjonowanie sceny politycznej, sam również od niej zależy.

Druga z zalet proponowanego ujęcia kultury politycznej polega na niereduko- 
waniu jej wyłącznie do idei, jak ma to miejsce w jakościowych ujęciach stosowa
nych głównie przez historyków. Zaproponowane w tym artykule szerokie rozumienie 
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kultury politycznej jest bardziej kompatybilne z tym, co rozumie się zazwyczaj przez 
kulturę sensu stricto. Antonina Kłoskowska przyjmuje, że kultura

[... ] stanowi wieloaspektową całość, w której drogą analizy wyróżnić można z i n t e r - 
nalizowaną, tkwiącą w świadomości ludzi warstwę norm, wzorów i wartości, war
stwę działań będących zobiektywizowanym wyrazem tamtej sfery; warstwę 
wytworów takich czynności lub innych obiektów stających się przedmiotem kulturo
wych działań7.

7 Kultura, [hasło w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 1: Pojęcia i problemy wiedzy 
o kulturze, red. A Kłoskowska, Wrocław 1991, s. 23-24.

8 Por. R. Formisano, The Concept...
’ F. Boas, Wstęp, [do:] R. Benedict, Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1999, 

s. 2.
10 Ibidem.

Przyjęcie takiego rozumienia kultury powoduje, że przez kulturę polityczną nale
ży rozumieć nie tylko rozpowszechnione idee i wartości, określony „klimat intelektu
alny”, lecz całokształt życia politycznego, na który, oprócz pewnych manifestowanych 
poglądów, składają się również wszelkie instytucje społeczne i zinstytucjonalizowane 
(niekoniecznie legalne) formy działania, będące zobiektywizowanym wyrazem sfery 
idealnej.

Zaproponowane ujęcie kultury politycznej pozwala również uniknąć zarzutu 
stawianego badaczom kultury politycznej przez zwolenników perspektywy konflik
towej. Twierdzą oni, że program badań kultury politycznej tworzy iluzję istnienia 
charakterystycznego dla danego społeczeństwa, powszechnego sposobu myślenia, 
podczas gdy w nowoczesnych społeczeństwach zawsze istnieją, nieraz bardzo głębo
kie, różnice zdań, wewnętrzne spory8. Zatem opisanie dominujących idei jako kul
tury politycznej bywa sporym uproszczeniem. Nie pozwala ono dostrzec, często nie
małego, zróżnicowania opinii we współczesnych heterogenicznych społeczeństwach. 
Pułapkę taką pozwala ominąć zaproponowane tu szersze rozumienie kultury poli
tycznej. Można powiedzieć, że charakteryzuje się wtedy nie najbardziej wpływowe 
stanowisko, a całą debatę.

Podsumowując, muszę podkreślić, że do opisu kultury politycznej Filipin przystę
puję z pozycji inspirowanej ogólnymi poglądami teoretycznymi amerykańskich psy- 
chokulturalistów. Franz Boas w przedmowie do niezwykle swego czasu popularnych 
Wzorów kultury Ruth Benedict pisał, że „coraz jaśniej zdajemy sobie sprawę, że nie 
można zrozumieć żadnej cechy kulturowej, jeżeli wyrwie się ją z jej ogólnego kon
tekstu”9. Ten ogólny kontekst kulturowy nazwany został przez Benedict konfiguracją 
kulturową, która „w porównaniu ze zmianami treści kultury posiada często wysoki 
stopień trwałości”. Od tak sformułowanego holistycznego ujęcia na dobrą sprawę wy
raźnie odchodzę w jednej zasadniczej kwestii. Boas stwierdza mianowicie, że Benedict 
„postawiła przed nami ten właśnie problem [konfiguracji kultur - F.C.] i zilustrowała 
go przykładem trzech kultur, z których każdą przenika jedna dominująca idea”10. Otóż, 
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jak już wykazywali krytycy psychokulturalizmu, uproszczeniem jest sprowadzenie kul
tury do jakiejś jednej naczelnej idei, konfiguracji. Zwłaszcza współczesnymi, złożony
mi społeczeństwami rządzi szereg rozmaitych reguł. W przypadku kultury politycznej 
Filipin naszkicuję pięć z nich. Wszystkie one są powiązane ze sobą i stanowią ważne 
rysy konfiguracji kultury politycznej Filipin. Nie wyczerpują one oczywiście zagad
nienia, ale przynajmniej pozwalają zorientować się w specyfice filipińskiej polityki.

Demokracja hacjendy

Adam W. Jelonek, starając się ująć istotę demokracji filipińskiej, posłużył się me
taforą hacjendy. Dobrze oddaje ona fundamenty wciąż aktualnego systemu patronac
kiego spetryfikowanego w okresie kolonialnym - przez ponad trzysta lat obecności 
hiszpańskiej i niemal pięćdziesiąt amerykańskiej na wyspach współtworzących obec
nie terytorium Filipin. Jelonek tak opisuje to zjawisko:

[...] patronaż w społecznie bardzo rozpowszechnionej relacji patron-klient od niepa
miętnych czasów był dobrze ugruntowaną formułą lokalnych filipińskich stosunków 
gospodarczych, politycznych i społecznych. [...] Ponieważ wielkość zbiorów, którą chło- 
pi-klienci mogli sobie zatrzymać, rzadko kiedy wystarczała do zaspokojenia ich najbar
dziej podstawowych potrzeb, tradycyjnie popadali oni w rosnące długi wobec swoich 
patronów-właścicieli. W rezultacie część dzierżawców (utang na loob) stawała się istot
nym źródłem politycznego wsparcia patrona, ze względu na to, że spłata poczucia 
zobowiązania - swoistego długu honorowego - mogła odbywać się na przykład 
w drodze głosowania na osobę wskazaną przez patrona-właściciela ziemskiego. Z tego 
powodu partie polityczne od początku rozwijały się jako luźne, mnożące się watahy lo
kalnych działaczy politycznych, których nie dzieliły właściwie żadne istotne różnice ide
ologiczne czy programowe. Podstawę podziałów stanowiło natomiast wyłącznie uzależ
nienie od różnych grup patronażu. [...] Jeszcze od czasów hiszpańskich, wykorzystując 
własność ziemi i kontrolę nad swoimi dzierżawcami, względnie nieliczna klasa hacen
dero niepodzielnie kontrolowała wieś filipińską. Amerykańskie reformy kolonialne po
minęły kwestię dla transformacji społeczeństwa filipińskiego kluczową, od której zale
żał pośrednio sukces instytucji politycznych kraju, a mianowicie reformę rolną. Dzięki 
temu właśnie na Filipinach po dziś dzień system społeczny pozostaje zdominowany 
przez kilka dynastycznych rodzin. Elity gospodarcze i polityczne się zlewają. Wielkie ro
dziny, których pozycja pierwotnie bazowała na wielkiej własności ziemskiej, nie tylko 
zachowały swe przywileje, ale całkowicie zdominowały sferę polityki".

Tak się składa, że najstarszy dokument odnaleziony na terytorium Filipin - po
chodząca z 900 r. n.e. inskrypcja z prowincji Laguna - dotyczy właśnie zależności 
chłopów od ich patronów. Stanowi on zaświadczenie odzyskania wolności w po
dziękowaniu za wierną służbę, która została narzucona za długi u lokalnego władcy. 
Jednak, moim zdaniem, to nie stare tradycje zależności chłopów są najważniejszym * 

" A. Jelonek, W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002, s. 129-130.
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czynnikiem kształtującym swoisty amoralny familizm współczesnych Filipin. Wszak 
wiele europejskich krajów, mimo dziedzictwa systemu feudalnego, zbudowało 
sprawne demokracje. Większe znaczenie miał okres kolonialny. Wówczas zachodziły 
procesy podobne do tych mających miejsce w Ameryce Południowej, które w dru
giej połowie XX w. przekonująco zostały opisane za pomocą teorii zależności. W jej 
ujęciu istota oligarchizacji polegała na tym, że elity kraju w zamian za legitymizację 
i współpracę z siłami kolonialnymi nie tylko utrzymały swoją przewagę nad resztą 
społeczeństwa, ale z biegiem czasu były również nagradzane rozmaitymi przywile
jami, które dały im znacznie lepszą pozycję po odzyskaniu niepodległości. Zatem to 
przede wszystkim dobre wykształcenie, zebrany kapitał i doświadczenie w sprawo
waniu urzędów, zdobyte już w okresie kolonialnym, pozwoliły członkom niewielkiej 
liczby rodzin wywierać ogromny wpływ na życie polityczne przez cały okres niepod
ległych Filipin.

Karykaturalnie najnowszą historię Filipin można podsumować w ten sposób: 
w 2010 r„ gdy skończyła się kadencja prezydent Glorii Macapagal Arroyo, córki 
Diosdada Macapagala (prezydenta w latach 1961-1965), z udziału w wyborach zrezy
gnował Manuel Roxas, syn senatora Garry ego Roxasa i wnuk prezydenta z lat 1946- 
1948 Manuela Roxasa, na rzecz swojego partyjnego kolegi Benigno Aquino III - syna 
urzędującej między 1986 a 1992 r. prezydent Corazon Aquino oraz senatora Beni
gno Aquino II, będącego synem Aquino seniora sprawującego urząd wiceprezydenta 
w kolaboranckim rządzie w okresie II wojny światowej. Można ewentualnie dodać, 
że Aquino II został zamordowany przez ludzi prezydenta Ferdinanda Marcosa, z któ
rego żoną Imeldą znał się z młodości, gdyż była kuzynką męża jego ciotki... Przy
wołane fakty dotyczące treści życia politycznego Filipin są wyrwane z kontekstu i nie 
pozwalają zrozumieć kolei losów, ale myślę, że dobrze ukazują rolę wielkich klanów 
politycznych12. Warto dodać, że sytuacja na niższych szczeblach polityki jest podob
na, o czym świadczy choćby kariera członków klanu Ampatuanów na Mindanao13.

12 Więcej na ten temat: D. Cang, Crony Capitalism, Coruption and Development In South Ko
rea and Philippines, Cambridge 2004; P. Abinales, D. Amoroso, The Philippines: The State and 
Society, New York 2005, s. 180-189.

13 Zob. F. Czech, Żelazna dama z Filipin? Próba podsumowania prezydentury Glorii Macapa- 
gal-Arroyo, [w:] Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach i możliwościach współcze
snej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2011.

Demokracja bezpartyjna

Kategoria bezpartyjnej demokracji używana jest na Filipinach zarówno w sen
sie deskryptywnym, jak i normatywnym już od dość dawna. Odwoływał się do niej 
prezydent Manuel Quezon w latach 40. ubiegłego stulecia, jeszcze przed odzyska
niem przez Filipiny pełnej niepodległości. Stosował ją również wpływowy publi
cysta Amado Doronilla do zdiagnozowania sytuacji Filipin w ostatniej dekadzie 
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XX w.14 Sądzę, że diagnozę tę można podtrzymać także obecnie, nawet mimo działal
ności zwolenników szerokiego spektrum ideologii - od liberalizmu przez odwołania 
do społecznej nauki Kościoła, po różne odmiany marksizmu i radykalizmu lewico
wego oraz separatyzmu islamskiego - mimo faktu, iż w filipińskiej Izbie Reprezen
tantów zasiadają przedstawiciele dziesięciu różnych partii. Zaproponowane stano
wisko oczywiście jest hiperbolą. W rzeczywistości organizacje partyjne istnieją, ale 
często faktycznie mają charakter fasadowy. Na długo przed postpolitycznym końcem 
wieku ideologii na Zachodzie działacz komunistyczny Jose Maria Sison z dezaproba
tą stwierdził, że dwie najstarsze partie Filipin stanowią polityczny odpowiednik Pepsi 
i Coca-Coli15. W rzeczy samej często trudno jest rozróżnić stanowiska dwóch naj
starszych organizacji politycznych oraz przewidzieć, po której stronie sporu opowie 
się zarówno Partia Nacjonalistyczna (Partido Nacionalistang Pilipinas), jak i wyrosła 
z niej Partia Liberalna (Partido Liberalng Pilipinas). Trzeba też dodać, że szereg par
tii powstałych już po obaleniu reżimu Marcosa w 1986 r. powołano jako „zaplecze 
polityczne dla rozmaitych kandydatów startujących w wyborach prezydenckich. Siłą 
rzeczy, tak powstałe partie nie posługują się żadnym programem ani nie odwołują się 
do jakiegokolwiek systemu wartości”16. Jeszcze dobitniejszym przejawem fasadowo- 
ści organizacji partyjnych jest swoisty zwyczaj zmieniania po wyborach prezydenc
kich przynależności partyjnej. Do partii prezydenta przechodzą lub podejmują z nią 
współpracę poszczególni członkowie innych partii, a partie, które w trakcie kampanii 
krytykowały zwycięskiego kandydata, rozpoczynają z nim ścisłą współpracę. Obec
nie w Izbie Reprezentantów do bloku większościowego należy dwustu czterdziestu 
dziewięciu parlamentarzystów, a do opozycji tylko trzydziestu czterech, mimo że 
w wyborach Partia Liberalna prezydenta Aquino zdobyła siedemdziesiąt dwa man
daty (najwięcej ze wszystkich), a druga w kolejności Lakas Kampiostro krytykowanej 
przez niego byłej prezydent Arroyo uzyskała sześćdziesiąt dwa mandaty. Aż trzydzie
stu sześciu z sześćdziesięciu dwóch parlamentarzystów z tej partii przeszło do obozu 
urzędującego prezydenta. Z innych partii do obozu prezydenckiego przystąpiło jesz
cze więcej polityków17.

14 Zob. A. Jelonek, W stronę nieliberalnej..., s. 140.
15 Zob. P. Abinales, D. Amoroso, State and Society in the Philippines, Lanham 2005, s. 190.
16 A. Jelonek, W stronę nieliberalnej..., s. 140. Oczywiście stwierdzenie, że nie mają żadne

go programu jest również hiperbolą, ale takie duże partie, jak Laban, czyli Labanng Makabayang 
Masang Pilipino (Walka Patriotycznych Mas Filipińskich) czy Lakas Kampi CMD, czyli Lakas 
Kabalikatng Malayang Pilipino-Christian Muslim Democrats (Siła - Partnerstwo Wolnych Fili
pińczyków - Chrześcijańsko-Muzułmańscy Demokraci) rzeczywiście powstały przed wyborami 
w opisany sposób. Proszę też zwrócić uwagę, jak egalitarne są ich nazwy. Lakas jest bodajże jedyną 
partią chrześcijańsko-muzułmańską na świecie.

■' Widać, że jest to znacznie większa skala niż rozłożone w czasie, pojedyncze transfery do 
obozu rządowego w Polsce, np. Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Bartosza Arłukowicza, Dariusza Ro- 
satiego czy Antoniego Mężydła.

Za najważniejszą przyczynę niewykształcenia od początku niepodległości Fili
pin prężnych, dobrze zorganizowanych partii mających silne zaplecze i starających 
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się realizować przez politykę parlamentarną jasno określony program trzeba uznać 
prawne ramy systemu politycznego. Filipiny są republiką z silną władzą prezydencką. 
Taki system określała tamtejsza konstytucja wzorowana na amerykańskiej i przyjęta 
w 1935 r„ jeszcze w czasach formalnej zależności od Stanów Zjednoczonych. System 
parlamentarny wprowadzono jedynie w okresie dyktatury Marcosa, od 1973 r., ale 
wówczas parlament ewidentnie pełnił funkcję fasady pozwalającej skoncentrować 
władzę w rękach dyktatora. Konstytucja z 1987 r. przywróciła system prezydencki. 
Szerokie kompetencje wykonawcze prezydenta, długa, sześcioletnia kadencja oraz 
niemożliwość odwołania głowy państwa i rządu z przyczyn politycznych, a jedynie 
z powodów prawnych w procedurze impeachmentu, prowadzą do tego, że część poli
tyków decyduje się przenieść do obozu urzędującego prezydenta, nawet jeśli w wybo
rach wspierali jego oponentów. Są oni bowiem świadomi, że od głowy państwa zależy 
nie tylko to, czy znajdą się fundusze na realizację inwestycji w ich regionach, ale wie
dzą również, że od decyzji głowy państwa zależy obsada wielu stanowisk - według 
niektórych szacunków nawet ponad 100 tys.18 Ramy instytucjonalne domyka więk
szościowa, nieopierająca się na listach partyjnych ordynacja wyborcza do Izby Repre
zentantów, która również nie sprzyja powstawaniu silnych organizacji partyjnych19.

18 Więcej informacji na temat wpływu rozwiązań konstytucyjnych zob. F. Czech, Europe
anization or „Russianization”? Dilemmas over Reforming the Philippines Political System, Wroclaw 
2010, Research Papers of Wroclaw University of Economics, nr 126.

19 Wybory do Izby Reprezentantów Filipin odbywają się według bardziej skomplikowa
nych zasad, niż wynika z tego krótkiego opisu. Oprócz ordynacji większościowej istnieją również 
listy wyborcze (tzw. reprezentacja sektorowa), ale w tym trybie wybiera się tylko niewielką część 
reprezentantów.

20 J. Rocamora, Political Parties in Constitutional Reform, www.ipd.ph/features/july_2003/ 
political_parites.html (dostęp: 19.12.2011).

Politolog Joel Rocamora uważa, że instytucje partyjne może wzmocnić jedynie 
wprowadzenie systemu parlamentarnego. Przekonuje on, że

[...] gdyby wyborcy mieli wybór między partiami a nie indywidualnymi kandydatami, 
spadłaby intensywność personalnych i klanowych rywalizacji, które są głównym źró
dłem przemocy i przekupstwa. Aby zwyciężyć w takich warunkach, partie musiałyby 
wzmocnić się organizacyjnie i wypracować spójniejsze podstawy programowe. A w każ
dym razie partie zostałyby zmuszone do tego, by zacząć się odróżniać od innych, tak aby 
wyborca mógł dokonać wyboru20.

Niewątpliwie Rocamora ma w znacznej mierze rację. Choć z pewnością formalne 
ramy nie są jedynym czynnikiem wpływającym na chroniczną słabość organizacji 
partyjnych w filipińskiej demokracji. Ostatecznie przecież w Stanach Zjednoczo
nych, gdzie obowiązują podobne rozwiązania prawne, istnieją silne struktury par
tyjne. Wydaje się zatem, że oprócz konstytucji, bezpartyjną demokrację wzmacnia 
również fenomen demokracji hacjendy konserwowanej zwrotnie przez istniejący 
system polityczny.

http://www.ipd.ph/features/july_2003/
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Populizm medialny i kultura karaoke

Mimo wszystko zwycięzcą wyborów na Filipinach nie zawsze jest przedstawiciel 
starej dynastii politycznej albo przynajmniej zdolny kandydat pochodzący z rodziny 
o lokalnych wpływach (jak stało się w przypadku Mareosa). Najjaskrawiej było to 
widać w 1998 r„ kiedy fotel prezydenta objął Joseph Estrada. Z pewnością jednak 
nie można uznać go za anonimową postać mozolnie budującą polityczną karierę. Jak 
może sugerować jego przybrane nazwisko (urodził się on bowiem jako Joseph Ejer
cito), Estrada był gwiazdą filipińskiego kina; zagrał w ponad stu filmach, z których 
niektóre cieszyły się ogromną popularnością. Kiedy po trzech latach urzędowania 
Estradę odwołano w ramach procedury impeachmentu i potem rozpisano wybory 
prezydenckie, nieomal wygrał je inny popularny aktor - Fernando Poe. Nie są to od
osobnione przypadki. Patricio Abinales i Donna Amoroso wyliczają, że tylko w wy
borach z 1998 i 2000 r. mandaty zdobyło przynajmniej trzydzieści osobistości me
dialnych (aktorów, komików, prezenterów telewizyjnych, muzyków i sportowców)21. 
Trudno się dziwić, że parlamentarzystą został Emmanuel „Manny” Pacquiao - bok
serski mistrz świata wielu kategorii, ikona Filipin.

21 P. Abinales, D. Amoroso, State and Society..., s. 272. Warto zwrócić uwagę, że jednym 
z wybranych senatorów został Robert Jaworski - filipiński koszykarz polskiego pochodzenia.

22 M. Mangahas, SWS Monitoring of Self-Rated Deprivation, http://www.sws.org.ph/ (do
stęp: 19.12.2011).

23 P. Abinales, D. Amoroso, State and Society..., s. 273.
24 Zob. ibidem, s. 270-273, 282-284.

Przyczyny takiego stanu rzeczy wydają się stosunkowo jasne. Dobrze ilustruje 
je przypadek Estrady. Głos oddawali na niego przede wszystkim biedniejsi i słabiej 
wykształceni obywatele. W tym kontekście warto pamiętać, że z regularnie przepro
wadzanych przez Social Weather Station sondaży wynika, iż na Filipinach w ciągu 
ostatnich czternastu lat (od początku prezydentury Estrady) między 7 a 21% wahała 
się liczba osób deklarujących doświadczenie głodu i braku możliwości jego zaspoko
jenia przynajmniej raz w ciągu trzech miesięcy przed badaniem22. Ta rzesza osób nie
koniecznie jest rozeznana w polityce, a pragnie radykalnej zmiany. Kto może uosa
biać alternatywę wobec starych klanów politycznych, jak nie znany i miły prezenter 
telewizyjny lub aktor grający bohaterskich amantów? Zwłaszcza jeśli ma on przydo
mek „Erap”, co można przetłumaczyć jako „kumpel, równy gość”. Doszło do tego, że 
na Josepha „Erapa” Estradę głosowali nawet niektórzy uświadomieni wyborcy o ko
munistycznych poglądach. Jeden z nich stwierdził, że taki wybór „stanowi alternaty
wę wobec czekania na nastanie nowej rewolucyjnej elity”23. Taką koegzystencję nie
zadowolonych biednych obywateli i beneficjentów systemu rozrywkowego Abinales 
i Amoroso nazywają populizmem medialnym i millenaryzmem gwiazd filmowych24.

Populizm medialny stanowi szczególny przypadek szerszego zjawiska, które 
można określić jako „kultura karaoke”. Malcom McLaren - ten sam, który powołał 
do życia punkową grupę Sex Pistols - miał swego czasu napisać, że

http://www.sws.org.ph/
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[...] żyjemy w kulturze karaoke. To japońskie słowo znaczy tyle, co „pusta orkiestra” 
- martwa forma muzyczna pozbawiona kreatywności i wolna od odpowiedzialności. 
Prosta, czysta forma rozrywki dla nuklearnej rodziny przełomu wieków. W świecie ka
raoke nie można przegrać. Jest to nieautentyczne życie pozbawione refleksji25.

25 M. McLaren, 8-Bit Punk, „Wired” 2003, no. 11, http://www.wired.com/wired/archi- 
ve/ll.ll/mclaren.html, za: J. Woodier, The Media and Political Change in Southeast Asia. Karaoke 
Culture and the Evolution of Personality Politics, Cheltenham-Northhampton 2008, s. 25.

26 J. Wo o d i e r, The Media and Political Change..., s. 25, 301.
27 Ibidem, s. 121 i nn.
28 O Robercie Jaworskim była już mowa w przyp. 21. Tam chodziło o koszykarza i senatora 

Roberta „Sonnyego” Jaworskiego - teścia Mikaeli, która wyszła za Roberta „Dodota” Jaworskie
go Juniora, także byłego koszykarza i polityka na razie lokalnego szczebla. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na rozpowszechniony filipiński zwyczaj używania przez polityków (i nie tylko) 
przydomków. Nie tylko o Jaworskim gazety piszą „Sonny”, a o Estradzie „Erap”. Urzędujący pre- 

Z opisu Jonathana Woodiera, od którego zaczerpnąłem powyższy cytat, wyni
ka, że kultura karaoke w Azji Południowo-Wschodniej wyraźnie przypomina to, co 
w Europie konotują takie wyrażenia, jak „demokracja medialna” czy „postpolityka”. 
Konsekwencją kultury karaoke jest

[...] polityka plastikowego pastiszu [...] na którą składa się nieskończony recykling 
i wielokrotna konsumpcja takich produktów kulturowych, jak mdłe piosenki pop, a kult 
sławnych osób rozpowszechniony w anomicznej miejskiej publiczności w połączeniu 
z systemem medialnym i plotkarskim prowadzi do celebracji tego, co nieistotne: w po
litycznej kulturze karaoke, gdzie wybory przypominają konkursy piękności, słowa stają 
się ważniejsza niż idee26.

Przejawy opisanych przez Woodiera dosadnie, z zacięciem dziennikarskim, za- 
pośredniczonych medialnie przemian współczesnych demokracji można dostrzec na 
całym świecie. Filipiny nie stanowią tu wyjątku. Woodier pisze, że następuje „erapi- 
zacja polityki”27. Proces ten nie zatrzymał się nawet, gdy Estrada został odsunięty od 
władzy, a prezydentem nie został inny aktor Poe, lecz ekonomistka Arroyo. Aby nie 
przegrać z Poem na polu medialnym, Arroyo współpracowała z popularną aktorką 
Norą Aunor, która w wielu filmach grała z Estradą, a i fizycznie była do Arroyo po
dobna. Jeszcze bardziej symulakryczny charakter miała zorganizowana już w trakcie 
kadencji Arroyo sesja zdjęciowa pani prezydent z najważniejszymi członkami jej ad
ministracji w stylizacji nawiązującej do filmów Faceci w czerni czy Matrix. Trudno 
powiedzieć, czy sesja ta miała świadczyć o poczuciu humoru pani prezydent, czy też 
miała budować wizerunek sprawnie działającej machiny biurokratycznej walczącej 
dzielnie z nadludzkimi problemami. Kultura karaoke nie zanikła także po ostatnich 
wyborach, kiedy prezydentem został Aquino, kawaler, o którego randkach i kolej
nych przyjaciółkach plotkują gazety, a prywatnie brat Kris Aquino, będącej znaną 
osobowością medialną, prowadzącą telewizyjny talk-show, oraz kuzyn aktorki i pre
zenterki telewizyjnej Mikaeli Cojuangco-Jaworski28. Jak widać, klany politycznie mają 

http://www.wired.com/wired/archi-ve/ll.ll/mclaren.html
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również wpływ na media. Demokracja hacjendy współgra z kulturą karaoke. Także 
i w tym znaczeniu, że z najbardziej wpływowej w świecie mediów rodziny Lopezów, 
która posiada znaczne udziały m.in. w dwóch stacjach telewizyjnych i kilku tytułach 
prasowych, wywodzi się szereg polityków na czele z Fernandem Lópezem - wielo
letnim senatorem i wiceprezydentem dwóch kadencji (raz z ramienia Partii Liberal
nej i raz Partii Nacjonalistycznej - co, jak można się domyśleć, znając bezpartyjny 
charakter filipińskiej demokracji, wcale nie oznacza, że López przeszedł radykalną 
ewolucję światopoglądową).

Fot. 1. Zdjęcie prezydent Glorii Arroyo w otoczeniu najważniejszych członków jej gabinetu, 
które ukazało się w miesięczniku „Tatler". Zdjęcie nie jest fotomontażem

Źródło: http://foolsprogress.wordpress.eom/page/9/ (dostęp: 04.01.2012).

W kontekście powyższego opisu kultury karaoke interesujące jest stwierdzenie 
Woodiera, że ów typ kultury medialno-politycznej rozwija się „nawet tam, gdzie me
dia są silne i krytyczne, tak jak na Filipinach”29. To cenna uwaga. Mimo że kultu
ra karaoke niewątpliwie odciska piętno na życiu politycznym, to nie można do niej 
sprowadzać całego systemu medialnego. Istnieją na Filipinach poważne dzienniki, 
periodyki i stacje radiowe starające się rzeczowo analizować najważniejsze procesy 
i krytycznie, w wyważony sposób oceniać poszczególne decyzje. Woodier ma rację: 
pod tym względem Filipiny nie wyglądają źle na tle innych państw Azji. Ceną, a za
razem dramatycznym wskaźnikiem walki prasy o niezależność jest liczba zamor
dowanych dziennikarzy. Według danych Comittee to Protect Journalist (CPJ) na 
Filipinach w latach 1992-2011 zamordowano siedemdziesięciu dwóch dziennikarzy. 
W tym czasie więcej dziennikarzy zginęło tylko w Iraku (stu pięćdziesięciu jeden), 

zydent znany jest jako Benigno „Noynoy” Aquino lub po prostu „PNoy”, syn Benigno „Ninoy” 
Aquino.

29 J. Woodier, The Media and Political Change..., s. 300.

http://foolsprogress.wordpress.eom/page/9/
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w Algierii zabito sześćdziesięciu, a w Rosji pięćdziesięciu trzech30. Choć sytuacja 
dziennikarzy na Filipinach jest trudna, to na tak wysokie miejsce w tym niechlubnym 
rankingu wpływ miało jedno szczególnie ważne wydarzenie. 23 listopada 2009 r. na 
wyspie Mindanao przedstawiciele mediów towarzyszyli kobietom z rodziny Esmaela 
Mangudadatu mającym zarejestrować go w lokalnych wyborach na zarządcę pro
wincji. Mangudadatu obawiał się ataku na siebie i dlatego wysłał żonę i kobiety, gdyż 
był przekonany, że nikt nie waży się na nie napaść. Tymczasem do podróżujących 
otworzyli ogień ludzie opłacani przez silny lokalny klan Ampatuanów. Zginęło pięć
dziesiąt siedem osób, w tym trzydziestu dziennikarzy31.

30 Dane za: http://cpj.org/killed/ (dost^p: 02.01.2012).
31 Zob. C. Conde, Court Is Told Mayor Aided in Massacre of Filipinos, „New York Times”, 

13.01.2010, http://cpj.org/killed/2009/ian-subang.php (dost^p: 02.01.2012).
32 P. Abinales, D. Amoroso, State and Society..., s. 182.
33 P. Abinales, The Philippines: Weak State, Resilient President, [w:] D. Singh, Southeast 

Asian Affairs 2008, Singapore 2008, s. 302.

Kraj-patchwork

W swojej pracy Abinales i Amoroso zaproponowali do opisu Filipin metaforę pat
chworku32. Nieco ją modyfikując, można powiedzieć, że Filipiny przypominają kołdrę 
zszytą z różnokolorowych kawałków... do której przyszyto inne takie kołdry. Porów
nanie to chyba dobrze oddaje zróżnicowanie położonych na ponad siedmiu tysiącach 
wysp Filipin. W całym kraju używa się blisko stu dość podobnych, ale różnych języ
ków, choć oficjalne są tylko dwa (tagalski i angielski), a dwanaście ma status pomoc
niczy. Istnieje szereg różnic kulturowych pomiędzy poszczególnymi grupami etnolin- 
gwistycznymi mieszkającymi na poszczególnych wyspach, o zróżnicowanym klimacie 
i ukształtowaniu terenu. Wspólny organizm państwowy mógłby nigdy nie powstać, 
gdyby nie długi hiszpański okres kolonialny, a potem niezwykle intensywny okres 
amerykański z jego sprawną administracją oraz szybko rozwijanym systemem edukacji 
szkolnej, celowo wspomagającej budowę wspólnej tożsamości filipińskiej. Z pewnością 
też państwo takie nie nazywałoby się Filipinami na cześć hiszpańskiego następcy tronu.

Trudno się dziwić, że w tak wewnętrznie zróżnicowanym organizmie państwo
wym można dostrzec, obok wspólnego okazywania filipińskiego patriotyzmu, także 
odrębne problemy i sprzeczne interesy poszczególnych regionów. Jak to ujął Patricio 
Abinales: „polityka filipińska zawsze jest lokalna”33. Rozumie on przez to koniecz
ność tworzenia przez polityków we władzach centralnych sojuszy z osobami i całymi 
klanami dysponującymi władzą w poszczególnych prowincjach i miastach Filipin. 
Tym bardziej że w sytuacji niewydolności instytucji centralnych lokalni politycy zy
skują znaczny zakres autonomii. W niektórych regionach rządzonych od lat przez 
silne klany nierzadko zdarza się, że wybory prezydenckie wygrywa kandydat popie
rany przez lokalne elity władzy. To klany mają struktury i mogą w danym regionie 

http://cpj.org/killed/
http://cpj.org/killed/2009/ian-subang.php
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czy na danej wyspie zorganizować kampanię i zadbać o poparcie w lokalnej stacji 
radiowej. Z drugiej strony prezydent może prowadzić politykę polegającą na ogra
niczaniu finansowania regionów rządzonych przez nieprzejednanych przeciwników, 
przy jednoczesnym nagradzaniu lojalności rządzących pozostałymi regionami. Ele
mentem tej polityki stał się np. program oddłużenia samorządów w okresie wybor
czym w 2004 r.34

34 Ibidem, s. 297-298.
35 Por. F. Czech, Żelazna dama..., s. 320-321.
36 Por. „They Own the People". The Ampatuans, State-Backed Militias, and Killings in the So

uthern Philippines, Human Rights Watch 2010, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/phi- 
lippinesl 110W_l.pdf (dostęp: 3.01.2011).

37 P. Abinales, The Philippines..., s. 304.

Jaskrawym przykładem relacji prezydent - władze lokalne jest okres rządów Ar- 
royo. W 2001 r. z poparciem Arroyo, wówczas jeszcze wiceprezydent, gubernatorem 
Maguindanao został Andal Ampatuan. W następnych latach inne ważne stanowiska 
w regionie zdobyli kolejni członkowie jego rodziny. Jednocześnie we wszystkich wy
borach w okręgach rządzonych przez Ampatuanów Arroyo i jej partia uzyskiwały 
znacznie wyższe poparcie niż w pozostałych częściach kraju. Podczas wyborów pre
zydenckich w 2004 r. jej poparcie w niektórych okręgach wyborczych tego regionu 
wynosiło niemal 100%. Tak dobre rezultaty spowodowały nieudowodnione jak dotąd 
oskarżenia o manipulacje wyborcze. Nie ma natomiast wątpliwości, że to po nieuda
nej próbie zamachu na Andala Ampatuana w 2006 r. Arroyo wydała rozporządzenie 
zezwalające rządzącym poszczególnymi regionami na tworzenie jednostek paramili
tarnych mających wesprzeć Filipińskie Siły Zbrojne35. To właśnie członkowie takich 
oddziałów dokonali masakry 23 listopada 2009 r.36

Co prawda, później Arroyo doprowadziła do aresztowania głównych członków 
klanu odpowiedzialnych za masakrę i wprowadziła stan wyjątkowy w regionie, ale 
można powiedzieć, że nie jest przypadkiem, iż do takiego wydarzenia doszło wła
śnie w regionie Maguindanao. Stanowiło ono konsekwencję szerszych uwarunko
wań strukturalnych dających poczucie bezkarności lokalnym politykom. Brutalność 
w Maguindanao miała bezprecedensowy charakter, ale realizowana przez Arroyo 
strategia budowy własnej pozycji poprzez relacje na poziomie lokalnym nie była zja
wiskiem nowym. Abinales przekonuje, że „w taki właśnie sposób wszyscy prezydenci 
Filipin, z wyjątkiem Estrady, od początku lat trzydziestych XX wieku zapewniali so
bie realną możliwość sprawowania władzy. Gloria Arroyo po prostu kontynuuje tę 
tradycję”37. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie Estrada, który budował swoją pozy
cję na poparciu najbiedniejszych obywateli i nie ufał politykom spoza swego najbliż
szego kręgu, jako jedyny prezydent w historii Filipin został zmuszony do rezygnacji 
z urzędu w połowie swojej kadencji.

Wróćmy do obrazu złączonych razem patchworkowych kołder. Na Filipinach 
na podziały etniczno-lingwistyczne nakładają się podziały religijne. Hiszpanie, tam 
gdzie docierali, upowszechniali chrześcijaństwo. Ale ze względu na ich stosunkowo 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/phi-lippinesl
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niewielką liczbę całkowitą kontrolę nad wyspą Mindanao oraz składającym się z ma
łych wysepek archipelagiem Sulu zdobyli dopiero w połowie XIX w. W regionach 
tych jeszcze przed przybyciem Europejczyków zaczął się zakorzeniać islam rozpo
wszechniany przez pochodzących z Indonezji kupców. W rezultacie do dziś południe 
Filipin zamieszkuje mniejszość muzułmańska. Wśród jej członków nienowe są idee 
separatystyczne. Jeszcze w okresie kolonialnym przedstawiciele elit muzułmańskich 
wystosowali memorandum, w którym przekonywali władze w Waszyngtonie:

[...] nie chcemy być częścią niepodległych Filipin. Kiedy rozpocznie się już okres 
niepodległości, będzie dochodzić do problemów między nami a chrześcijańskimi 
Filipińczykami, ponieważ od niepamiętnych czasów te ludy nie żyją harmonijnie [...]. 
Nie jest stosownym, aby dwa antagonistyczne ludy żyły pod jednym sztandarem38.

38 S. Islam, The Islamic Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao of the 
Philippines, „Asian Survey” 1998, vol. 38, no. 5, s. 445-446. Zob. Toward Peace in The Southern 
Philippines, United States Institute of Peace, Special Report no. 202, 2008, s. 19-20.

Taka jest geneza wojny domowej, która ogarnęła Filipiny w latach 70. i w ciągu 
czterech lat pochłonęła ponad 100 tys. ofiar. Od tamtego czasu na południu kraju, 
mimo rokowań pokojowych z różnymi organizacjami separatystycznymi, dochodzi 
do mniej lub bardziej intensywnych starć sił rządowych z muzułmańskimi, podkła
dania bomb, a nawet do porwań. I choć sytuacja w ostatnich latach zdecydowanie się 
uspokoiła, to wciąż daleko do kompromisu. Dlatego kwestia muzułmańska niewąt
pliwie wpływa na kształt sytuacji politycznej na Filipinach w sposób długofalowy.

W regionach na północ od Mindanao dominuje katolicyzm uzupełniany je
dynie w niewielkim stopniu przez niezależne filipińskie kościoły chrześcijańskie. 
W związku z tym, że ponad 80% Filipińczyków to katolicy, Kościół jako instytucja 
bezsprzecznie ma nieformalny wpływ na sytuację polityczną w kraju. Zdarza się na
wet, że osoby duchowne zasiadają w rządzie - obecnie resortem edukacji kieruje brat 
Armin Luistro. Swą wielką siłę Kościół pokazał podczas obalania dyktatury Marcosa. 
Kiedy w lutym 1986 r. po ogłoszeniu sfałszowanych wyników wyborów rozpoczę
ły się aresztowania żołnierzy krytycznych wobec Marcosa, do jednostki wojskowej 
w Manili przybyli dotychczas lojalni wobec prezydenta: minister obrony Juan Ponce 
Enrile i generał Fidel Ramos. Poprosili oni o pomoc charyzmatycznego arcybiskupa 
Manili Jaimego Sina, który przez koncesjonowane katolickie radio Veritas wezwał 
zwykłych ludzi do przychodzenia w okolice koszar i wsparcia rebeliantów. Na ulicę 
wyległy setki tysięcy ochotników i odmawiając różaniec, blokowały dostęp do jed
nostki. Tłumy nie ustąpiły nawet w obliczu oddziałów wojska wiernych prezyden
towi. Działania demonstrantów koordynowało katolickie radio Veritas, które zaczę
ło nadawać z nieujawnionej lokalizacji jako Radyo Bandido po tym, jak stara stacja 
nadawcza została zniszczona przez siły rządowe. Wraz z upływem czasu na stronę 
rebeliantów przechodziło coraz więcej żołnierzy, Marcos tracił kontrolę nad kolejny
mi instytucjami i ostatecznie został zmuszony do ucieczki z kraju. Wszystko odbyło 
się bez rozlewu krwi. Ludność cywilna z różańcami w ręku obroniła zbuntowane 
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dywizje. Kardynał Sin po raz drugi wyprowadził ludzi na ulicę w 2001 r„ kiedy wy
dawało się, że prezydent Estrada planuje pozostać przy władzy dzięki manipulacjom 
wokół procedury impeachmentu. Była to zdecydowanie mniej dramatyczna, bardziej 
festynowa demonstracja. Niemniej jednak te spektakularne wydarzenia dają pojęcie 
o roli Kościoła katolickiego w filipińskiej polityce. Politycy z reguły liczą się ze stano
wiskiem hierarchów, którzy czasami nie zajmują wyraźnego stanowiska, ale zdarza 
się, że potrafią jednoznacznie wypowiedzieć się w jakiejś sprawie.

Miękkie państwo i kapitalizm kolesiów

Arroyo w trakcie wyborów prezydenckich wzywała do budowy „silnej republi
ki”. Rzeczywiście, Filipiny dręczy syndrom słabego, niewydolnego państwa. Można 
tam bez większych trudności odnaleźć cechy tego, co Gunnar Myrdal określił jako 
„miękkie państwo”. Dalekim od subtelności przejawem owej niemocy jest faktycz
ny brak kontroli nad pewnymi regionami kraju. Armii filipińskiej nie udało się ni
gdy całkowicie pokonać sił muzułmańskich separatystów. Od lat toczą się rozmowy 
pokojowe z największą organizacją rebeliantów (Islamski Front Wyzwolenia Moro), 
która dysponuje bazami militarnymi rozsianymi w różnych trudno dostępnych czę
ściach południowych Filipin. Siłom rządowym nie udaje się również w pełni zneutra
lizować organizacji terrorystycznej Abu Sajjaf, znanej z przeprowadzania zamachów 
bombowych i porwań dla okupów. Co więcej, istnieje jeszcze, głównie na północy 
kraju, partyzantka komunistyczna. Choć w ostatnich latach została ona osłabiona 
pod względem militarnym (podobnie jak Abu Sajjaf), to jednak policja szacuje, że 
w 2009 r. komunistom udało się podwoić zyski z wymuszeń pieniędzy od przedsię
biorców („podatek rewolucyjny”) do około 136 mln peso, co stanowi równowartość 
prawie 11 min zł39. Trudno się dziwić, że w takich warunkach rząd zezwala na two
rzenie półprywatnych oddziałów paramilitarnych zależnych od lokalnych prominen
tów. Ludzie Ampatuana, którzy dokonali masakry w Maguindanao, wspierali armię 
filipińską w działaniach przeciwko separatystom, na co dzień mogli też pilnować 
porządku albo terroryzować niewygodnych dla klanu ludzi. Wybrany niedługo po 
masakrze prezydent Aquino, uchodzący, po części ze względu na walkę swoich rodzi
ców z reżimem Marcosa, za zdeklarowanego zwolennika wartości demokratycznych, 
stwierdził, że nie może się zgodzić na zakazanie tworzenia tego typu oddziałów. Na
macalnym przejawem słabości państwa niepotrafiącego wyegzekwować monopolu 
na stosowanie przemocy są uzbrojeni w karabiny ochroniarze przed bankami i inny
mi instytucjami w filipińskich miastach.

” A. Calonzo, NPAs earnings from extortion doubled in 2009 - AFP, http://www.gmanews. 
tv/story/184320/npas-earnings-from-extortion-doubled-in-2009-afp (dostęp: 20.12.2011).

Słabość państwa ma też trudniejszy do dostrzeżenia, bardziej prozaiczny cha
rakter: korupcję. W rankingu Transparency International z 2008 r. Filipiny zajęły 
sto czterdzieste pierwsze miejsce. Niższe niż sąsiednia Indonezja (126.) oraz Malezja 
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(47.) i Tajlandia (80.), a wyższe niż Kambodża (166.) czy Myanmar (178.)40. Abina- 
les i Amoroso, opisując okres przedwojenny na Filipinach, posługują się brzmiącym 
prawie jak „republika kolesiów” pojęciem „kapitalizm kolesiów” (crony capitalism). 
Pisząc o czasach powojennych, kiedy Filipiny były jednym z bogatszych państw 
w Azji, stwierdzają, że

40 M.C. Ricklefs, A New History of Southeast Asia, Basingstoke-New York 2010, s. 464.
41 P. Abinales, D. Amoroso, State and Society..., s. 190.
42 C. Avendano, P-Noy: I know Garcia backers, „Philippine Daily Inquirer”, 15.02.2011.
43 M. Montesano, Philippines in 2003: Troubles, None of Them New, „Asian Survey” 2004, 

vol. 44, no. 1, s. 93-101.

[... ] najbardziej charakterystyczny był sposób, w jaki dominujące siły społeczne - klany, 
lokalni przywódcy i posiadacze ziemscy - osłabiali wdrażanie programów rządowych 
poprzez korupcję i naciski. Im więcej planów rząd chciał zrealizować, tym więcej pro
jektów było ustawionych. Im większy program, tym większe łapówki. Im więcej kontro
li, tym więcej okazji do przekupstwa41.

Uosobieniem czerpania prywatnych korzyści z państwowych pieniędzy stał się 
prezydent Marcos z żoną Imeldą i jej olbrzymią kolekcją butów oraz innych luk
susowych dóbr. Odwołanie Estrady i obecny proces korupcyjny prezydent Arroyo 
stanowią kontynuację tej niechlubnej tradycji. W tradycji tej korupcja jest mocno 
powiązana z nepotyzmem demokracji hacjendy. Nielegalne pieniądze potrzebne są 
politykom do zdobywania poparcia lokalnych liderów. Ponadto jeśli wiadomo, że po 
kolejnych wyborach, bez względu na kompetencje i osiągnięcia, można stracić stano
wisko na rzecz ludzi z nowego układu, to częściej pojawia się myśl o szybkim doro
bieniu się i zabezpieczeniu przyszłości po końcu kadencji.

Z wymienionych powyżej przyczyn korupcja nie ogranicza się jedynie do klasy 
politycznej. W 2011 r. rozgłos zyskała sprawa oficera, który z pomocą innych żoł
nierzy nielegalnie wzbogacił się o niemal 7 min dolarów przeznaczonych na zakup 
sprzętu wojskowego42. Świadomi ogólnej sytuacji w kraju oraz praktyk w wojsku są 
oficerowie średniego szczebla niemający wpływu na sytuację. W 2003 r. ponad trzy
stu młodszych rangą oficerów, chcąc zwrócić uwagę na korupcję generalicji i admini
stracji publicznej, zajęło luksusowy hotel w biznesowej części aglomeracji Manili. Po 
jednodniowej okupacji budynku sytuacja została pokojowo opanowana, a przywód
cy buntu aresztowani43. Jednak w 2007 r. część spośród uczestników tego wydarze
nia, po rozprawie sądowej dotyczącej niesubordynacji i nielegalnej okupacji hotelu, 
ponownie zabarykadowała się w hotelu w tej samej części miasta. Działania te wy
nikały raczej z bezradności niż z dalekosiężnego planu mobilizacji społecznej. Nie
mniej jednak bunty żołnierzy stanowią wyraźny wskaźnik słabości państwa. Również 
wykryte próby przeprowadzenia zamachu stanu w okresie rządów Corazon Aquino 
i Arroyo świadczą o niestabilności armii, która odgrywa ważną rolę na Filipinach 
także ze względu na separatyzm muzułmański i bojówki komunistyczne. Nie dość 
więc, że na Filipinach istnieją nielegalne ugrupowania zbrojne i półprywatne pomoc



Dryfujący barangay. Konfiguracja kultury politycznej Filipin 239

nicze siły militarne, to jeszcze nie zawsze udaje się sprawować cywilną kontrolę nad 
skorumpowanym wojskiem. To wszystko przyczynia się do tego, że w publikowanym 
w „Foreign Policy” raporcie o państwach upadłych Filipiny zostały skwalifikowane 
na pięćdziesiątym miejscu (pierwsze dwadzieścia państw na liście - od Somalii, Cza
du i Sudanu począwszy - to państwa, według indeksu, w zasadzie niefunkcjonujące), 
a stan państwa został określony jako alarmujący44.

44 http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2011 (dostęp: 04.01.2012).
45 P. Abinales, Benedict Anderson In the Philippines, [w:] B. Anderson, Imagined Commu

nities, Manila 2003, s. XXVI.
46 Doskonale mechanizm takiego procesu na przykładzie muzyki opisał Howard Becker. Zob. 

H. Becker, Siła inercji. Trwałość i zmiana wświecie muzyki, tłum. M. Czech, „Kultura Popularna” 
2009, nr 28.

Podsumowanie

Filipiny są niezwykłym krajem. Wszak niecodziennie słyszy się o żołnierzach ba
rykadujących się w ramach strajku w luksusowym hotelu, katolickim Radyo Bandido 
czy niebędącej fotomontażem fotografii najważniejszych osób w kraju przebranych 
za bohaterów hollywoodzkiego hitu. Jednak podczas wizyty na Filipinach najbardziej 
uderza pogoda ducha przesympatycznych, uśmiechniętych ludzi zamieszkujących to 
nie do końca stabilne, w wielu dziedzinach niesprawnie funkcjonujące państwo. Abi- 
nales we wstępie do filipińskiego wydania Wspólnot wyobrażonych opisuje fascynację 
tym krajem Benedicta Andersona i przywołuje zakończenie jednego z jego listów: 
„Jak państwo z tak wieloma utalentowanymi i miłymi ludźmi mogło znaleźć się w ta
kim bałaganie?”45.

Fragment odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w niniejszym tekście. Do bie
żącej sytuacji przyczyniła się specyficzna konfiguracja takich czynników, jak: dzie
dzictwo historyczne (geneza demokracji hacjendy), struktura społeczno-kulturowa 
(kwestia muzułmańska i wielość grup etnicznych) czy długo obowiązujące wypaczo
ne prawo (konstytucja i ordynacja podtrzymujące bezpartyjną demokrację). Wszyst
kie te czynniki nie są efemeryczne, trzeba je rozpatrywać w perspektywie długiego 
trwania, ale to wcale nie znaczy, że są wieczne. Ze względu na to, że poszczególne 
ogniwa kultury politycznej wzajemnie się wzmacniają (np. demokracja hacjendy 
i demokracja bezpartyjna ze słabym państwem46), zmiana nie jest łatwa, ale jednak 
w dłuższej perspektywie możliwa - np. podpisanie porozumienia pokojowego z Is
lamskim Frontem Wyzwolenia Moro (tak jak udało się osiągnąć porozumienie z Na
rodowym Frontem Wyzwolenia Moro) zwiększy stabilność i poziom bezpieczeństwa 
na Mindanao, pozwoli zakończyć zawieranie przez rząd w Manili układów z lokalny
mi klanami, chcącymi w zamian za wspieranie wojsk rządowych uzyskać ciche przy
zwolenie na koncentrację władzy w regionie, co tym samym wpłynie na zmniejszenie 
korupcji etc.

http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2011
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Choć perspektywa zmiany jest odległa, to trzeba pamiętać, że nie wszystkie „za
sady gry” politycznej na Filipinach oddziałują negatywnie, są antyrozwojowe. Przy 
wszystkich ułomnościach nie ma wątpliwości, że jest to przecież kraj demokratyczny. 
Mimo szeregu zastrzeżeń demokracja filipińska funkcjonuje. W końcu Estrada został 
odwołany ze stanowiska, a Amaptuanów i ich zbirów aresztowano i wytoczono im 
proces. Z kolei Arroyo musiała pod wpływem nacisku mediów i opozycji anulować 
duży przetarg, o którego nieprawidłowościach informowała prasa. Z innych nadużyć 
Arroyo jest rozliczana obecnie, po końcu swojej kadencji. Takich przykładów jest 
więcej. Można też dodać, że ostatnio, mimo zawirowań politycznych, sytuacja gospo
darki filipińskiej była więcej niż stabilna. PKB rosło dynamicznie, a kryzys azjatycki 
Filipiny przeszły najlepiej w regionie.

Nic chyba nie podsumowuje sytuacji Filipin lepiej niż słowa Winstona Churchil
la, który miał ponoć powiedzieć, że demokracja jest jak tratwa - wprawdzie nie tonie, 
ale nogi zawsze są w wodzie. Filipiny przypominają momentami właśnie dryfujący 
i nabierający wody balangay - tradycyjną prostą łódź, jaką pierwsi mieszkańcy tego 
regionu poruszali się między licznymi wyspami. Właśnie od jej nazwy wywodzi się 
słowo barangay, pierwotnie oznaczające wspólnotę płynącą jedną łodzią, a obecnie 
najmniejszą jednostkę administracyjną Filipin. Słowo to ma jeszcze inne znaczenie - 
wspólnotę wszystkich Filipińczyków.
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