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Geneza i polityczny kontekst dwupartyjności

Kształt systemu partyjnego jest zależny od wielu różnorodnych czynników mających 
charakter społeczny, prawny i polityczny. Wskazanie stopnia ich wpływu na funk-
cjonowanie partii politycznych i relacji między nimi jest możliwe dopiero po wnikli-
wej analizie historii społeczeństwa i ustroju państwowego. Stosowanie różnorodnych 
bodźców w celu przekształcenia systemu partyjnego jest bardzo trudne i zawsze wy-
maga wiele czasu, szczególnie w przypadkach, gdy zmiany te mają być zdecydowane 
i trwałe. Określenie, które czynniki w sposób szczególny zadecydowały o kształcie 
systemu partyjnego i wpływają na jego zmiany, nie jest do końca możliwe. Obec-
nie stan wiedzy pozwala jedynie na wyeksponowanie czynników ułatwiających bądź 
utrudniających funkcjonowanie określonego systemu partyjnego.

Szczególną rolę odgrywa charakter podziałów socjopolitycznych (cleavage). 
Konstrukcja podziału socjopolitycznego oparta jest na dwóch aspektach: społecznym 
(zróżnicowanie socjodemograficzne, grupy społeczne i ich tożsamości) i politycznym 
(zachowania polityczne). Grupy społeczne, wyróżnione na podstawie różnorodnych 
kategorii, przeciwstawiając się wzajemnie, wchodzą w konflikt wynikający z repre-
zentowanych przez nie wartości i cech. Dla właściwego reprezentowania swoich inte-
resów decydują się na stworzenie partii politycznych lub innych form organizacji (or-
ganizacje niepartyjne charakteryzują się jednak mniejszą doniosłością polityczną)1. 

1 Jak za M. Gallagherem, M. Laverem i P. Mairem wskazuje K. Sobolewska-Myślik, na pojęcie po- 
działu socjopolitycznego składają się trzy powiązane z sobą elementy: podziały społeczne (wyróżnie-
nie grup społecznych na podstawie takich kategorii jak: zawód, religia, wiek, miejsce zamieszkania), 
świadomość grupowej tożsamości (przekonanie o własnej odrębności i działanie na tej podstawie) oraz 
sfera organizacyjna (dążenie elit grupy do realizacji aspiracji grupowych przez stworzenie partii po- 
litycznych w celu objęcia kontroli nad areną wyborczo-parlamentarną). K. Sobolewska-Myślik, Partie 
i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 106–107.
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Ryszard Herbut definiuje podział socjopolityczny jako „stabilny układ polaryzacji 
wspólnoty politycznej, w ramach którego określone grupy społeczne udzielają popar-
cia konkretnym kierunkom polityki oraz partiom postrzeganym jako reprezentanci 
tych opcji, podczas gdy inne grupy społeczne popierają opozycyjne kierunki polityki 
oraz partie polityczne”2. Należy zaznaczyć, że nie każdy podział społeczny podlega 
polityzacji3. Jeżeli jednak do tego dochodzi, to szczególną rolę zaczynają odgrywać 
partie stające się głównym nośnikiem interesów grupowych. Ich pojawienie się i sta-
bilizacja na scenie politycznej oznaczają zakończenie procesu kształtowania podzia-
łów socjopolitycznych. 

Seymour Martin Lipset i Stein Rokkan połączyli pojawienie się podziałów so-
cjopolitycznych z dwiema rewolucjami: narodową i przemysłową. Bezpośrednimi 
produktami rewolucji narodowej były konflikty o charakterze terytorialnym pomię-
dzy kulturą centralną, związaną z budowaniem państwa, a oporem grup podległych, 
odmiennych etnicznie, językowo lub religijnie, znajdujących się na prowincji i na 
peryferiach kraju, oraz konflikt pomiędzy centralizującym, standaryzującym i mobi-
lizującym państwem narodowym a historycznie utrwalonymi przywilejami Kościo-
ła4. Konflikt terytorialny, przede wszystkim na linii centrum–peryferie, pojawił się 
w okresie powstawania państw narodowych. W skrajnych sytuacjach, gdy niemożli-
we było jego rozwiązanie na drodze działań dyplomatycznych i politycznych, mógł 
doprowadzić do wojny, secesji oraz przesiedleń5. Zaistnienie silnych konfliktów tery-
torialnych we wczesnej fazie procesu państwowotwórczego nie zawsze prowadziło do 
polityzacji tej kwestii. Wielu badaczy wskazuje, że część grup etnicznych nie decydo-
wała się na uzewnętrznianie podziałów na arenie politycznej. W niektórych przypad-
kach doprowadziło to do pewnego rodzaju uśpienia problemu i sytuacji, w której na-
bierał on rangi podziału socjopolitycznego dopiero po wielu latach, jak wskazuje na 
to przypadek belgijski (kwestia Walonów i Flamandów), hiszpański (problem m.in. 
Katalończyków i Basków), kanadyjski (podziały angielsko-francuskie) czy brytyjski 
(kwestia Irlandii Północnej). 

Konflikt państwa z Kościołem pierwotnie skoncentrowany był wokół zagad-
nienia kontroli nad systemem edukacji. Jego przebieg różnił się znacznie w krajach 
protestanckich, w których kościoły szybko zaakceptowały sekularyzację kształcenia, 

2 Cyt za: R. Herbut, Podziały społeczne politycznie doniosłe (cleavages) w Europie Zachodniej [w:] 
A.  Antoszewski, R.  Herbut, Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich. Wstęp do analizy 
porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 30.

3 Nie każda istotna kwestia wywołująca różnice społeczne prowadzi do pojawienia się nowego 
podziału socjopolitycznego. Zagadnienia te uznaje się raczej za pewne kwestie problemowe, mające je-
dynie wpływ na dystrybucję głosów wyborczych. Często też mają one charakter przejściowy i nie tworzą 
trwałych form podziału, stając się nierzadko jednym z elementów programów istniejących już partii.

4 S.M. Lipset. S. Rokkan, Cleavage, Structures, Party Systems, and Voter Alignments [w:] P. Mair 
(red.), The West European Party System, Oxford University Press, New York 1990, s. 99–101.

5 Silne oddziaływanie tego konfliktu na proces narodowotwórczy widoczne było na Półwyspie 
Skandynawskim, gdzie w 1905 r. nastąpił rozpad unii norwesko-szwedzkiej i powstała niepodległa  
Norwegia. 
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oraz w krajach katolickich i wyznaniowo zróżnicowanych, gdzie doszło do eskala-
cji konfliktu, czego skutkiem było m.in. powstawanie partii mocno związanych ze 
strukturą kościelną6. Obecnie ewentualny spór tych ugrupowań z partiami świeckimi 
dotyczy przede wszystkim takich kwestii, jak: małżeństwa, rozwody, prawa homosek-
sualistów, aborcja, edukacja seksualna itp.7

Produktem rewolucji przemysłowej, która miała początek w Wielkiej Bryta-
nii, były konflikty między interesami właścicieli ziemskich a kształtującą się klasą 
przedsiębiorców przemysłowych oraz między właścicielami i pracodawcami a dzier-
żawcami i pracownikami rolnymi i robotnikami. Zaangażowaniu grup społecznych 
w powyższe konflikty sprzyjało upowszechnienie prawa wyborczego. Utworzonych 
zostało wiele ugrupowań, których zasadniczy cel stanowiły reprezentacja i obrona 
interesów grupowych. 

Konfrontacja miasto – wieś miała generalnie łagodniejszy przebieg niż konflikt 
klasowy, o czym świadczy m.in. przypadek Wielkiej Brytanii. Mimo początkowe-
go sporu między Partią Konserwatywną (Conservative Party), popierającą interesy 
agrarne, a Partią Liberalną (Liberal Party), reprezentującą interesy miast, doszło do 
kompromisu obu ugrupowań i konsolidacji elity narodowej8. 

Najistotniejszy dla kształtowania się systemów partyjnych okazał się konflikt pra-
codawcy – pracobiorcy. Industrializacja doprowadziła do koncentracji robotników 
w miastach i stworzenia różnych instytucjonalnych form ich organizacji w postaci 
związków zawodowych i partii socjalistycznych. Jak podkreśla większość badaczy, 
konflikt o charakterze socjoekonomicznym zdominował proces rywalizacji wybor-
czej i parlamentarno-gabinetowej, czego potwierdzeniem jest szczególna pozycja 
partii socjaldemokratycznych w wielu państwach. W niektórych krajach na podział 
socjoekonomiczny nałożyły się inne podziały, co zadecydowało o układzie polity-
ki i zróżnicowaniu mechanizmu rywalizacji politycznej. Dominacja tylko jednego 

6 Proces ten, określany segmentacją instytucjonalną, doprowadził w Belgii i Holandii do pojawie-
nia się tzw. struktur wertykalnych (verzuiling). A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje zachodnioeuro-
pejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 48–49. 

7 A.  Lijphart, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Coun-
tries, Yale University Press, New Haven–London 1999, s. 83; R. Herbut, Podziały socjopolityczne [w:] 
A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Studia z teorii polityki, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  
Wrocław 1999, s. 110–111.

8 Wartym odnotowania wyjątkiem w zakresie natężenia wspomnianego konfliktu są kraje skan-
dynawskie, w których powstały odrębne partie agrarne. Obecnie wskutek kurczenia się elektoratu wiej-
skiego (rolniczego) ugrupowania te, chociaż nie zrezygnowały całkowicie z reprezentowania interesów 
wsi, skierowały swoje programy do znacznie szerszej i bardziej zróżnicowanej grupy, czego bezpośred-
nim przejawem jest zmiana nazw partii. W latach 1957–1965 partie agrarne Szwecji, Norwegii i Fin-
landii zmieniły swoje nazwy z agrarnych na centrowe. Na przykład założona w 1913 r. szwedzka Partia 
Agrarna (Bondeförbundet) od 1957 r. występuje pod nazwą Partia Centrum (Centerpartiet). Aby za-
chęcić do poparcia mieszkańców miast, ugrupowanie to zmieniło również dość gruntowanie swój pro-
gram, kładąc głównie nacisk na kwestie ochrony środowiska i praw człowieka. Zob. szerzej: A. Lijphart,  
Patterns..., s. 84–85. 
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podziału socjopolitycznego lub wzajemne się ich nakładanie, m.in. w Australii, Ka-
nadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, doprowa-
dziły do ukształtowania się bipolarnej struktury rywalizacji i orientacji elektoratu. 
W warunkach istnienia społeczeństw bardziej sfragmentaryzowanych i wystąpienia 
przynajmniej dwóch silnych podziałów socjopolitycznych powstały systemy wielo-
partyjne. Duży stopień zróżnicowania społeczeństwa i liczba występujących podzia-
łów socjopolitycznych zdecydowały również o skuteczności niektórych rozwiązań, 
np. reguły większościowej w wyborach do organów przedstawicielskich. 

Według S.M. Lipseta i S. Rokkana, stabilność ukształtowanych systemów par-
tyjnych związana jest bezpośrednio ze stabilizacją i trwałością podziałów socjopo-
litycznych. Koncepcja ta nie wyklucza jednocześnie zmian natury konfliktów, pod 
warunkiem, że nie będą one radykalne i nie zdezaktualizują się na tyle, by inne czyn-
niki mogły je zdecydowanie wyprzeć. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych ubiegłego stulecia zaobserwowano w Europie Zachodniej, a także w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii, destabilizację w zachowaniach 
wyborczych i pojawienie się nowych problemów na arenie politycznej. Najsilniejsze 
do tej pory ugrupowania straciły część swojego dotychczas stabilnego poparcia, na-
tomiast zaufanie zdobyły ugrupowania nowe, często biorące udział w wyborach po 
raz pierwszy9. Zmiany te wskazywały, iż jeden z głównych konfliktów – konflikt kla-
sowy – jest coraz mniej istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje wyborców10. 
Przekształceniu uległa struktura klasowa. Odnotowano wzrost zamożności i pozio-
mu wykształcenia, co przełożyło się na zmianę stylu życia i zacieranie się różnic kla-
sowych. Osłabieniu uległy również identyfikacja i związek z partią (dealignment).

Wpływ na powstanie nowych ugrupowań miało przede wszystkim pojawienie 
się nowych kwestii i problemów, często pomijanych przez partie stare. Wśród tych 
zagadnień znalazły się m.in. ochrona środowiska, rozbrojenie, równouprawnienie 
mniejszości oraz zwiększenie dostępu obywateli do procesu podejmowania decyzji. 
Odżyły również w tym czasie konflikty regionalne i etniczne, prowadzące często do 
zmian w strukturze państwa11. Coraz większą rolę w niektórych państwach zaczę-
ły odgrywać także kwestie religijne, które doprowadziły np. do politycznej mobili-
zacji grup fundamentalistycznych w Stanach Zjednoczonych czy odrodzenia partii 

9 Warto odnotować, iż były to nie tylko partie, które tworzyły swoje struktury od podstaw, ale 
również ugrupowania powstałe w drodze rozłamów w starych partiach. Zob. K. Sobolewska-Myślik, 
Partie..., s. 119–121.

10 Osłabienie przynależności klasowej jako czynnika decydującego o poparciu wyborczym mie-
rzone było indeksem Alforda. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wartość tego indeksu wynosiła 
w 1949 r. 45 procent, a w 1972 r. – 2,5 procent; w Wielkiej Brytanii zaś w 1951 r. – 41 procent, a 1983 r. 
– 19 procent. Zob. R. Inglehart, From Class-Based to Value-Based Politics [w:] P. Mair (red.), The West..., 
s. 275.

11 Potwierdzeniem wzrostu znaczenia uśpionego konfliktu regionalnego w Wielkiej Brytanii był 
przede wszystkim znaczny wzrost poparcia dla szkockich i walijskich ugrupowań narodowych oraz za-
adaptowanie do swojego programu problemu dewolucji przez Partię Pracy (Labour Party). Zob. P. Mair, 
Parameters of Change [w:] P. Mair (red.), The West..., s. 213–214.
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o charakterze religijnym w Skandynawii12. Wzrost zainteresowania problemami nie-
materialnymi wywołał zneutralizowanie podziałów politycznych opartych na klasach 
społecznych. Ugrupowania lewicowe uzyskały poparcie ze strony tzw. nowej klasy 
średniej, zaangażowanej w propagowanie wartości niematerialnych, a klasa robotni-
cza w obronie tradycyjnych wartości poparła częściowo również partie prawicowe. 
Obserwowane zmiany w ramach systemów partyjnych związane przede wszystkim 
z przekształceniami w obrębie podziałów socjopolitycznych określono mianem rea-
lignment lub „odmrażania” podziałów socjopolitycznych i systemów partyjnych. Pro-
cesy te zmusiły ugrupowania do wewnętrznej reorganizacji. Aby uzyskać szerokie 
poparcie, partie stały się bardziej pragmatyczne, elastyczne oraz zdecentralizowane, 
o luźniejszych strukturach, bardziej otwarte na nowe kwestie i lokalne wymagania. 
Interpretacja zmian w ramach systemów socjopolitycznych i ich wpływu na systemy 
partyjne nie jest jednak jednoznaczna. Katarzyna Sobolewska wskazuje, że w wielu 
przypadkach niesłusznie wyolbrzymiono znaczenie zmian zachodzących w społe-
czeństwie i ich decydujący wpływ na zanik niektórych partii politycznych czy desta-
bilizację podziałów socjopolitycznych13. 

Analizując środowisko partii politycznych i występujących między nimi relacji, 
konieczne jest zwrócenie uwagi na strukturę organizacyjną, kompetencje i określo-
ne prawem wzajemne zależności organów państwa. Badania porównawcze nad rela-
cjami system partyjny – system polityczny pozwalają na określenie ogólnych zasad 
wpływu prezydencjalizmu i parlamentaryzmu na system partyjny. 

Za najkorzystniejszy dla funkcjonowania partii politycznych uznano system 
parlamentarny, albowiem to właśnie w nim ugrupowania odgrywają centralną rolę. 
System ten sprzyja stworzonemu przez Richarda Katza modelowi rządów partii (par-
ty government), czyli sytuacji, w której decydującą rolę w procesie rządzenia pełnią 
partie polityczne – spójne, zdyscyplinowane, odgrywające ważną rolę na płaszczyź-
nie wyborczej. Kontrola procesu decyzyjnego w wykonaniu partii politycznych po-
lega na tym, że podejmowanie istotnych decyzji politycznych należy do kompetencji 
osób wybranych w wyborach, w których uczestniczyły partie, lub przez nie miano-
wanych. Decyzje podejmowane są w obrębie partii rządzącej lub koalicji partii, jeżeli 
jej stworzenie jest konieczne do uzyskania większości w parlamencie. Jednocześnie 
najważniejsi urzędnicy (przede wszystkim członkowie rządu) wybierani są w obrębie 
swoich partii, a ich odpowiedzialność przed wyborcami ma charakter pośredni – po-
przez ugrupowania14.

Przez wiele lat za wzór realizacji przedstawionego przez R. Katza modelu rządów 
partii uznawano przede wszystkim rządy jednopartyjne typu brytyjskiego, które naj-
pełniej gwarantują wprowadzenie w życie idei dominacji partyjnego stylu uprawiania 
polityki w państwie. Obecnie przyjmuje się jednak, że decydujące w tym względzie jest 

12 Zob. S.C. Flanagan, R.J. Dalton, Models of Change [w:] P. Mair (red.), The West..., s. 238.
13 K. Sobolewska-Myślik, Partie..., s. 130.
14 Ibidem, s. 139–140.
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to, co partie robią, uzyskując status ugrupowań rządzących. Stąd poza typem reżimu 
politycznego należy również wziąć pod uwagę m.in. charakter systemu wyborczego 
i strukturę parlamentu. Najczęściej klasyczny przypadek rządów partii jest wiązany 
z systemem dwupartyjnym oraz większościowym systemem wyborczym. Jednakże  
przykłady niektórych państw wskazują, że nie zawsze i nie tylko większościowa for-
muła może być traktowana jako bezpośrednia przyczyna rządów partyjnych. Zastoso-
wanie kryterium oceny manipulacyjnego wpływu systemu wyborczego na głosującego 
i idący za tym podział na systemy wyborcze „słabe” i „silne” pozwalają na stwierdze-
nie, że nie tylko system większościowy, ale także systemy proporcjonalne z zastosowa-
niem metody d’Hondta, małych okręgów wyborczych i wysokiej klauzuli zaporowej 
ograniczają zakres wyboru, sugerując wyborcy konieczność zagłosowania na większe 
partie. Systemy „silne” zniechęcają małe partie do włączenia się w rywalizację z do-
minującymi dotychczas formacjami, neutralizują również zapędy rozłamowe w głów-
nych partiach, utrudniając w ten sposób ewentualną zmianę systemu partyjnego. 

Tworzenie silnych rządów partii wiąże się również z funkcjonowaniem uni-
kameralnych parlamentów. Podobna sytuacja może jednak wystąpić także w pań-
stwach o dwuizbowych organach przedstawicielskich, pod warunkiem, że albo dru-
ga izba zostanie pozbawiona realnych uprawnień, albo zostanie podporządkowana 
siłom politycznym dominującym w pierwszej izbie15. Analiza tych kilku elementów 
systemu politycznego pozwala więc na stwierdzenie, że „system polityczny oparty 
na parlamentarnej formie rządów, dysponujący jednoizbowym parlamentem wyła-
nianym na podstawie większościowej formuły wyborczej to najbardziej optymalny 
układ instytucjonalny gwarantujący pojawienie się i ustabilizowanie rządów partii”16. 
Założenie to nie wyklucza funkcjonowania rządów partii również w systemie prezy-
denckim, ale jedynie w sytuacji, gdy prezydent jest silnie związany z ugrupowaniem 
lub gdy potrzebuje jego poparcia do reelekcji. 

Jak wskazuje Alan Ware, system polityczny oparty na jednoosobowej egzeku-
tywie ma podobny wpływ na system partyjny jak większościowy system wyborczy 
z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Funkcjonująca w systemie prezy-
denckim zasada „zwycięzca bierze wszystko – przegrany traci wszystko” (winner-
-takes-all – loser loses all) nie sprzyja tworzeniu wielu partii. Zwycięzca wyborów 
prezydenckich powołuje swój gabinet samodzielnie i obsadza wszystkie stanowiska 
w administracji, bez angażowania ugrupowań mniejszych i tworzenia z nimi koalicji. 
Partia, uzyskując drugi, trzeci czy czwarty rezultat w wyborach, nie zyskuje nic. Czas 
pełnienia funkcji jest stały, w przeciwieństwie do systemów parlamentarnych – nie-
zależny od poparcia ze strony legislatywy, dzięki czemu odniesione zwycięstwo jest 

15 Zob. szerzej: A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje..., s. 127. 
16 Stąd rządy jednopartyjne typu brytyjskiego należy uznać jedynie za jeden z typów rządów partii, 

w którym wyborcy decydują nie tylko o partyjnym składzie parlamentu, sile frakcji, ale również pośred-
nio o składzie rządu i jego liderze. Formacja zwycięska dysponuje prawie nieograniczonymi środkami 
umożliwiającymi realizację jej programu. Zob. szerzej: ibidem, s. 129–130.
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rzeczywiste. Aby zwiększyć swoje szanse na wygraną, partie, które nie mogą liczyć na 
samodzielne zwycięstwo, decydują się na zawieranie różnorodnych sojuszy. W nie-
których przypadkach, szczególnie w systemach wielopartyjnych, może dojść do da-
leko idącej współpracy, nieograniczającej się jedynie do wyborów, ale kontynuowa-
nej również przez dalsze współdziałanie w parlamencie17. Warto również dodać, że 
kandydat przegrany w wyborach prezydenckich, jeżeli nie ma silnej pozycji w swojej 
partii, może zakończyć karierę polityczną zaraz po wyborach.

Jak zaznacza Juan J.  Linz, sytuacja taka nie ogranicza się jedynie do systemu 
prezydenckiego. Zasada „zwycięzca bierze wszystko” może powtórzyć się w syste-
mie parlamentarnym, kiedy zdyscyplinowana partia zdobywa absolutną większość 
mandatów. Tak dzieje się w westminsterskim systemie parlamentarnym (np. w Au-
stralii, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii), gdy jednomandatowe okręgi wyborcze mogą 
zapewnić partii nieproporcjonalnie dużą w stosunku do uzyskanych głosów liczbę 
miejsc w parlamencie. Dodać jednak należy, że nawet jeżeli partia w systemie par-
lamentarnym zdobędzie absolutną większość mandatów, to pozycja lidera ugru-
powania lub premiera nie będzie taka sama jak pozycja głowy państwa w systemie 
prezydenckim. Różnica ta wynika przede wszystkim ze stałej kadencji prezydenta. 
Premier, aby pełnić nadal swój urząd, musi zwracać uwagę na poparcie, jakim się 
cieszy w parlamencie i w swojej partii, albowiem jego utrata może doprowadzić do 
dymisji18. Dwupartyjność w systemie parlamentarnym zwiększa znacznie szanse na 
stabilne rządy jednopartyjne, wykluczając ewentualne trudności związane z tworze-
niem koalicji. Tym samym rozstrzygnięcia o przywództwie rządowym dokonywa-
ne są bezpośrednio przez wyborców w akcie głosowania, a nie przez partie w ukła-
dach koalicyjnych po wyborach. Wybór partii rządzącej, oznaczający równocześnie 
udzielenie poparcia dla lidera partii jako kandydata na premiera, zdaniem Arenda 
Lijpharta jest „funkcjonalnym równoważnikiem powszechnych wyborów premiera”, 
postrzeganych jako bardziej demokratyczne niż pośrednie wybory egzekutywy w sy-
stemach parlamentarnych19. 

W prezydencjalizmie cechy osobiste i charyzma kandydata oraz obietnice przed-
wyborcze mogą zadecydować o rezultacie wyborczym, szczególnie w przypadku, gdy 
system partyjny jest rozbity i niestabilny. Również znacznie mniejsze znaczenie ma 
doświadczenie kandydata w pełnieniu różnorodnych funkcji w strukturach par-
tyjnych. Nie można jednak przypisywać personalizacji wyborów tylko do systemu 
prezydenckiego. W parlamentaryzmie liderzy nie decydują się na przedstawienie 
swojej kandydatury wyborcom bez zdobycia wcześniej przywództwa we własnych 

17 A. Ware, Political Parties and Party Systems, Oxford University Press, New York 1996, s. 193.
18 Zob. szerzej: J.J.  Linz, Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?  

[w:] J.J. Linz, A. Valenzuela (red.), The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives, vol. 1,  
The John Hopkins University Press, Baltimore–London 1994, s. 14–15. 

19 Cyt. za: A.  Lijphart (red.), Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University 
Press, New York 2004, s. 12–13.
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ugrupowaniach i uzyskania poparcia z ich strony20. Istotne konsekwencje dla funk-
cjonowania partii w danym społeczeństwie ma również połączenie rządów parla-
mentarnych z bezpośrednimi wyborami prezydenta. Sytuacja ta powoduje powsta-
nie dwóch odrębnych wymiarów rywalizacji między ugrupowaniami. Skutkować to 
może pojawieniem się konfliktu między prezydentem a premierem, co może dopro-
wadzić do paraliżu politycznego21. 

J.J. Linz wskazuje, że system parlamentarny umożliwia w o wiele większym stop-
niu niż system prezydencki wyłonienie się szerokiej grupy potencjalnych liderów 
politycznych. W systemie wielopartyjnym, w którym przywódcy wszystkich ugrupo-
wań dążą do zwycięstwa wyborczego i utworzenia własnego rządu bądź odgrywania 
w nim znaczącej roli, liczba polityków aspirujących do pozycji liderów jest znacznie 
większa niż w większości systemów prezydenckich. Co więcej, parlamentaryzm stwa-
rza liderom partyjnym możliwości prezentowania siebie oraz programów i stanowisk 
partii w okresie między wyborami. W przypadku polityków, którzy utracili władzę, 
nie wyklucza ich, umożliwiając im funkcjonowanie jako opozycja i ewentualny po-
wrót po kolejnych wyborach. W systemie prezydenckim kandydaci często nie mają 
takich możliwości. Nie jest więc przypadkiem, że często kandydaci wywodzą się nie 
z parlamentu, ale z władz regionalnych lub lokalnych, gdzie budują własne zaplecze 
i reputację. Sytuacja ta skutkuje bardzo często niewielkim doświadczeniem kandyda-
tów na stanowisko prezydenta w zakresie polityki zagranicznej, problemów makro- 
ekonomicznych oraz bardzo słabymi związkami z parlamentem22. 

Daniel Epstein zauważa, że dominacja władzy wykonawczej nad legislatywą, za-
równo na szczeblu regionalnym (w państwach federalnych), jak i centralnym, nie 
sprzyja rozwojowi partii politycznych23. Silniejsza pozycja legislatywy skłania ugru-
powania do wzajemnej rywalizacji i zintensyfikowania działań zmierzających do 
uzyskania jak największej liczby mandatów, a przez to do wewnętrznego wzmocnie-
nia i zdyscyplinowania partii24.

Dowodów na istnienie wpływu prezydencjalizmu na system partyjny dostarcza-
ją systemy polityczne Kolumbii, Wenezueli i Kostaryki. W tych trzech państwach po-
wstanie i rozwój partii były hamowane przez naturę wyborów prezydenckich – jedną 
„nagrodę”. Wykształcenie się w tych państwach systemów faworyzujących rywaliza-
cję bipolarną nie oznaczało jednak równocześnie całkowitego zablokowania moż-
liwości funkcjonowania innych ugrupowań, które uzyskiwały swoją reprezentację 

20 Zob. szerzej: J.J. Linz, Presidential..., s. 62–63.
21 W. Sokół, Systemy partyjne [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy 

partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 2005, s. 127.

22 Zob. szerzej: J.J. Linz, Presidential..., s. 41.
23 Podobne wnioski prezentuje J. Gerring, Minor Parties in plurality Electoral Systems, „Party Pol-

itics” 2005, vol. 11, no. 1, s. 88–89. 
24 D. Epstein, Tipping the Scales for Parties: Political Party System Institutionalization in Russia and 

Brazil, wykład z 5 III 2009 r. wygłoszony na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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w legislaturach. Prezydencjalizm był z całą pewnością bardzo silnym instrumentem 
wspomagającym wytworzenie się systemu dwupartyjnego w obrębie zróżnicowanego 
społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Związanie systemu prezydenckiego z dwu-
partyjnością nie może jednak być traktowane w sposób automatyczny25. 

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, że system partyjny dostosowuje się do sy-
stemu rządów w państwie. J.J.  Linz wskazuje, iż rodzaj systemu partyjnego zależy 
w znacznie większym stopniu od obowiązującego systemu wyborczego niż systemu 
rządów: prezydenckiego bądź parlamentarnego26. Wielu autorów dowodzi natomiast, 
że system prezydencki funkcjonuje lepiej w środowisku dwupartyjnym, opisując na-
pięcie, jakie występuje między prezydencjalizmem a wielopartyjnością. W systemie 
parlamentarnym premier tworzy swój rząd, angażując w ten proces tyle partii, ile 
jest koniecznych do stworzenia efektywnego rządu koalicyjnego. W przeciwieństwie 
do premiera, jeśli prezydent nie może liczyć na większościowe poparcie dla swojej 
polityki, musi za każdym razem szukać w parlamencie poparcia dla własnych dzia-
łań. Klasycznym przykładem reguły, że system prezydencki funkcjonuje prawidłowo 
tylko w warunkach, gdy występuje ograniczona liczba partii relewantnych i gdy po-
trafią one wspierać prezydenta w legislatywie, dając mu gwarancję poparcia dla jego 
projektów w czasie głosowań, jest Argentyna27. 

Na problem budowania koalicji w systemach prezydenckich w warunkach wielo-
partyjności wskazuje również Scott Mainwaring. W systemach wielopartyjnych szef 
egzekutywy rzadko cieszy się większością w parlamencie i jest zmuszany do poszu-
kiwania koalicji międzypartyjnej. Stworzenie trwałego i stabilnego sojuszu w reżimie 
prezydenckim jest jednak znacznie trudniejsze niż formowanie rządu koalicyjnego 
w systemach parlamentarnych. Trudność ta wynika przede wszystkim z charakte-
ru urzędu prezydenta – jego niepodzielności (nondivisible) i stałej kadencji. W sy-
stemach prezydenckich koalicje wspierające kandydata w wyborach prezydenckich 
zazwyczaj nie oznaczają stworzenia stabilnego zaplecza w parlamencie, jakie tworzą 
koalicje rządowe w systemach parlamentarnych. Porozumienie wielopartyjne, któ-
rego celem jest stworzenie rządu, różni się od porozumienia partii w celu wspie-
rania określonego kandydata na prezydenta w kilku aspektach. Przede wszystkim 
w systemie parlamentarnym partie same w znacznym stopniu decydują o kształcie 
przyszłego rządu. W prezydencjalizmie to prezydent w głównej mierze decyduje 
o składzie swojego gabinetu. W parlamentaryzmie poparcie udzielane rządowi przez 
pojedynczych deputowanych zależy przede wszystkim od stosunku ich partii do 

25 A. Ware, Political..., s. 193–194.
26 J.J. Linz, Presidential..., s. 62.
27 W wyniku zmian argentyńskiej sceny partyjnej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 

rywalizacja między ugrupowaniami przypomina bardziej system bipolarny, gdzie przynajmniej jedną 
ze stron jest koalicja partii. Zob. szerzej: A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego 
świata, ARCHE, Gdańsk 2001, s. 156–157.



Sabina Batko-Jakubiak

68

rządu (współtworzenie rządu lub opozycji). Ugrupowanie tworzące rząd uznaje się 
za bardziej odpowiedzialne za rządzenie i wspieranie polityki rządu28. 

System dwupartyjny jest również łatwiejszy do pogodzenia z demokracją pre-
zydencką ze względu na fakt, iż polaryzacja ideologiczna jest mało prawdopodobna 
w warunkach dwóch partii. Rywalizacja między nimi zbliża je do centrum, ponie-
waż by zdobyć większość, partie muszą wygrać głosy ze środka politycznego spek-
trum. Partie typu catch-all mają przeważnie orientację centrystyczną i umiarkowaną, 
umożliwiającą im zdominowanie rynku wyborczego. Taka charakterystyka fawo-
ryzuje generalnie w systemie partyjnym umiarkowanie i kompromis, co zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia stabilnej demokracji29. 

Giovanni Sartori stwierdza, że rządy prezydenta są rzadziej narażone na opór ze 
strony większości w warunkach dwupartyjności niż wielopartyjności. Nawet jednak 
w systemie dwupartyjnym, w warunkach niskiego stopnia zdyscyplinowania partii, 
prezydent większościowy30, jeżeli nie może liczyć na poparcie dla swoich działań ze 
strony własnej partii w parlamencie, zachowuje się jak prezydent mniejszościowy – 
musi szukać głosów poparcia ze strony innych pojedynczych członków parlamentu. 
Określenie skutków niskiego poziomu zdyscyplinowania ugrupowań w prezydencja-
lizmie nie jest jednak do końca jednoznaczne. Wskazuje się, że często niezdyscypli-
nowanie ułatwia funkcjonowanie systemu prezydenckiego, zwłaszcza gdy prezydent 
musi liczyć na poparcie ze strony opozycyjnych parlamentarzystów. Zasada ta nie 
może być jednak uogólniana w stosunku do wszystkich systemów prezydenckich. 
W systemie parlamentarnym ocena partii niezdyscyplinowanych nie budzi żadnych 
zastrzeżeń. Są one dysfunkcjonalne i mogą doprowadzić do sparaliżowania prac rzą-
du i parlamentu31. 

Spośród wszystkich czynników wpływających na kształt systemu partyjnego 
i partii politycznych szczególne znaczenie przypisane zostało przyjętemu w danym 
państwie systemowi wyborczemu do ciała przedstawicielskiego. Zgodnie z przedsta-
wionymi przez Maurice’a Duvergera „prawami socjologicznymi”, istnieje bezpośred-
ni wpływ większościowego systemu wyborczego z jednomandatowymi okręgami wy-
borczymi na powstawanie i trwałość systemów dwupartyjnych: „wybory większością 
względną prowadzą do systemu dwupartyjnego”32. Z kolei proporcjonalny system 

28 S.  Mainwaring, Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation, 
„Working Paper” 1990, no. 144, http://www.nd.edu [dostęp 15.01.2010].

29 Ibidem. 
30 Prezydent większościowy to prezydent cieszący się poparciem partii dysponującej większością 

w parlamencie. Wybrany został prezydentem z ramienia tejże partii. 
31 Zob. szerzej: G.  Sartori, Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures,  

Incentives and Outcomes, New York University Press, New York 1997, s. 176–177.
32 Cyt. za: M. Duverger, Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State, John 

Wiley & Sons, New York–London–Sydney 1965, s. 217. Już w 1942 r. pojawiły się pierwsze próby sformu-
łowania zależności między systemem wyborczym a systemem partyjnym. Ich autor, E.E. Schattschnei-
der, szukał wyjaśnienia dwupartyjności w USA w wyborach z jednomandatowymi okręgami. Dostrzegał 
również występującą na gruncie amerykańskim nadreprezentację partii zwycięskiej i niedoreprezen-



Geneza i polityczny kontekst dwupartyjności

69

wyborczy prowadzi do wielopartyjności z niezależnymi ugrupowaniami. O wytwo-
rzeniu się systemu dwupartyjnego w związku ze stosowaniem systemu większościo-
wego decydują, zdaniem Duvergera, dwa czynniki: mechaniczny i psychologiczny. 
Pierwszy z nich występuje już po głosowaniu, w trakcie przeliczania głosów na man-
daty. Jego konsekwencje mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Bezpośred-
nie związane są ze stopniem deformacji pomiędzy liczbą głosów i mandatów uzy-
skanych przez poszczególne podmioty rywalizujące w wyborach. Skutki pośrednie 
dotyczą natomiast liczby partii reprezentowanych w parlamencie33.  

Drugi czynnik – psychologiczny – jest związany z zachowaniem wyborców, któ-
rzy w obawie przed „zmarnowaniem” głosów (czyli udzieleniem poparcia ugrupo-
waniom mniejszym) decydują się na oddanie głosów na kandydata jednej z dwóch 
głównych partii34. Działanie tego czynnika obserwowane jest przed i w trakcie podej-
mowania decyzji, której partii udzielić poparcia35.  

Teza o decydującej roli systemów wyborczych w kształtowaniu systemów par-
tyjnych poddana została ostrej krytyce, wyznaczyła jednak kierunek badań na ko-
lejne lata. Reguły Duvergera zostały potwierdzone m.in. przez S.M. Lipseta: „wszę-
dzie, gdzie funkcjonuje system dwupartyjny, tj. gdzie z reguły jedna z dwóch partii na 
zmianę tworzy rząd, obserwujemy także system wyborczy, w którym wszystkie te par-
tie, które nie zdobyły w żadnym okręgu większości, pozbawione są reprezentacji”36. 
Do chwili obecnej tezy Duvergera uzupełniono dwiema znaczącymi poprawkami. 
Pierwsza z nich została zasugerowana przez Douglasa W. Rae’a, a bardziej systemowo 
sformułowana przez G. Sartoriego. Rae zwracał uwagę, że „formuła większościowa 
jest zawsze związana z systemem dwupartyjnym, jeżeli poparcie dla pozostałych, 
mniejszych ugrupowań jest niewielkie i gdy istniejące mniejszościowe lokalne ugru-
powania są słabe”37. Na dużą rolę homogeniczności społeczeństwa jako warunku 
efektywnego zastosowania systemu większościowego wskazywał już w XIX wieku 
Alexis de Tocqueville. Wśród warunków skutecznego funkcjonowania systemu więk-
szościowego znalazły się m.in. daleko idąca równość warunków życiowych albo rze-
czywiście homogeniczne społeczeństwo, brak płaszczyzn konfliktowych, polityczny 

towanie ugrupowań mniejszych oraz towarzyszące im głosowanie strategiczne. Zob. G.B.  Powell Jr., 
Wybory jako narządzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, przeł. M.  Czekański,  
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 30.

33 W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 90–91.

34 Zob. szerzej: M. Duverger, Political..., s. 224–226. 
35 Wskazuje się, że czynniki mechaniczne systemów wyborczych są precyzyjnie dookreślone 

i względnie autonomiczne, natomiast czynniki psychologiczne w dużym stopniu zależą od kontekstu, 
np. doświadczenia, tradycji.

36 Cyt za: D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, przeł. R. Al-
berski, J. Sroka, Z. Wiktor, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 405. 

37 D.W.  Rae, The Political Consequences of Electoral Law, Yale University Press, New Haven– 
London 1967, s. 95. 
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konsens ludności co do stosowania reguły większościowej oraz możliwość, że mniej-
szość kiedyś sama stanie się większością38.

Sartori wskazywał, iż ograniczenie liczby partii nie jest zastrzeżone jedynie dla 
systemu większościowego, jak sądził Duverger. Stosowanie systemu proporcjonal-
nego wraz z małymi okręgami wyborczymi, stosunkowo wysokim progiem wybor-
czym, przy dużej ilości mandatów do zdobycia przez partie powoduje, że efekt wy-
borczy jest bardzo zbliżony do słabego efektu systemu większościowego. 

Kolejną poprawką do prawa Duvergera była koncepcja G. Sartoriego i D. Fisi-
chelli, wprowadzająca dodatkowy instrument – siłę systemu partyjnego. Siła systemu 
zależna jest od jednej jego właściwości, structuration, oznaczającej istnienie partii 
masowych, o stabilnej i głęboko zakorzenionej organizacji, wspieranych przez zdy-
scyplinowany i stały elektorat39. Zdaniem Sartoriego ukształtowanie systemu dwu-
partyjnego w wyniku stosowania większościowego systemu wyborczego nie jest jed-
nak możliwe, gdy różnego rodzaju mniejszości zdobywają stałe i znaczne poparcie 
przynajmniej w kilku okręgach wyborczych i w sytuacji gdy ich interesy nie są repre-
zentowane przez duże ugrupowania40. Zastosowanie formuły większościowej w ta-
kim systemie zwiększa znacząco szanse na pojawienie się i trwałe funkcjonowanie 
dwupartyjności. 

Główne zarzuty dotyczące decydującego wpływu systemu wyborczego na system 
partyjny koncentrowały się przede wszystkim wokół przypadków wymykających się 
tej prostej zależności41. Potwierdzeniem zasadności krytyki „praw socjologicznych” 
były słowa Duvergera, który w roku 1986 stwierdził, iż „relacje między systemami 
wyborczymi i systemami partyjnymi nie są mechaniczne i automatyczne. Określone 
prawo wyborcze nie zawsze tworzy określony system partyjny”42. 

38 Zob. szerzej: D. Nohlen, Prawo..., s. 144, 414−415. 
39 Zob. szerzej: A. Pappalardo, Electoral Systems, Party Systems: Lijphart and Beyond, „Party Poli-

tics” 2007, vol. 13, no. 6, s. 721−723.
40 G. Sartori, Comparative..., s. 40. 
41 Przypadkiem potwierdzającym, że system wyborczy nie jest decydującym czynnikiem wpływa-

jącym na kształt systemu partyjnego, są Indie. Stosowanie w wyborach do izby niższej parlamentu – Izby 
Ludowej (Lok Sabha) zasady większości względnej oraz jednomandatowych okręgów wyborczych nie 
doprowadziło do wykształcenia się dwupartyjności w tym państwie. Głównych przyczyn wielopartyj-
ności indyjskiej upatruje się przede wszystkim w strukturze społecznej, charakteryzującej się różno-
rodnymi i głębokimi podziałami, dużym stopniem personalizacji polityki oraz organizacją wewnętrzną 
pierwszego ugrupowania – Indyjskiego Kongresu Narodowego (Indian National Congress). Utworzo-
ny w 1885 r. miał charakter sojuszu, a nie homogenicznej partii. Wieloletnia dominacja Kongresu (do 
1989 r. system partyjny Indii nazywany był systemem partii dominującej) przełamana została na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy obok Kongresu znaczące poparcie w wyborach do Izby Ludo-
wej uzyskało ugrupowanie Indyjska Partia Ludowa (Bharatiya Janata Party). Rozbicie głosów na wiele 
ugrupowań (w 1991 r. mandaty uzyskało 26 partii, w 1999 r. – 36, a w 2004 r. – 38) przy ciągłej jednak 
dominacji dwóch partii spowodowało, iż tworzone rządy mają charakter koalicyjny lub mniejszościowy. 
Zob. szerzej: S. Kumar, Parties and Coalition Politics. A Comparative Study, UPPAL Publishing House, 
New Delhi 2004, s. 29–47.

42 Cyt. za: D. Nohlen, Prawo..., s. 406.
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System wyborczy może stworzyć korzystne bądź niekorzystne warunki dla da-
nego systemu partyjnego, może też stać się jednym z impulsów do jego zmiany. Sto-
sowanie systemu wyborczego z większością względną powoduje, że ugrupowania 
małe nie mają wielkich szans na uzyskanie mandatów. Przyjęcie jednomandatowych 
okręgów wyborczych przekłada się na małą proporcjonalność systemu wyborczego, 
czyli niewielkie szanse wyborcze małych partii. Należy jednak podkreślić, że więk-
szościowy system wyborczy stwarza trudności partiom małym, ale nie może sam 
przez się zapobiec ich rozwojowi czy nawet zwycięstwu wyborczemu43. Korzystanie 
z systemu większościowego przy dużym społecznym poparciu dla mniejszego bądź 
nowego ugrupowania może spowodować, iż dotąd małe ugrupowanie nie tylko zdo-
będzie mandaty, ale również zamieni się pozycją w parlamencie z jedną z dwóch 
głównych partii.

Zastosowanie reguły większości względnej oznacza, że liczą się tylko głosy zwy-
cięskiego kandydata, bez względu na rezultat pozostałych kandydatów. W okręgach 
wyborczych o wyraźnej dominacji jednego ugrupowania może dojść do sytuacji, 
w której partie słabsze zrezygnują w ogóle z udziału w wyborach w danym okrę-
gu ze względu na nikłe szanse na zwycięstwo44. Prowadzić to może do zmniejszenia 
partycypacji wyborczej oraz zubożenia środowiska politycznego. Dominacja dwóch 
ugrupowań bądź dwóch kandydatów w okręgu wyborczym przy stosowaniu systemu 
większości względnej może spowodować tzw. głosowanie taktyczne lub negatywne. 
Pierwsze z nich oznacza, że wyborca, nie będąc zwolennikiem żadnej z dominują-
cych kandydatur, decyduje się jednak na wybór tego kandydata, który jest mu bliższy 
ze względów politycznych czy innych. W głosowaniu negatywnym wyborca oddaje 
głos tak, by nie dopuścić do zwycięstwa niechcianego kandydata45. 

Negatywnym skutkiem reguły większościowej jest również nieliczenie tzw. gło-
sów nadwyżkowych, czyli głosów oddanych na danego kandydata lub partię, prze-
kraczających wymaganą do uzyskania mandatu większość. Nadwyżka tych głosów, 
widoczna przede wszystkim w okręgach zdominowanych przez jedno ugrupowanie, 
powoduje, że partie „marnują” swoje głosy w skali całego państwa. Zjawisko takie jest 
korzystne dla tych partii, które mają elektorat rozproszony, a nie skupiony w kilku 
okręgach, tzw. twierdzach46. 

Jak już zostało wspomniane, stosowanie systemu większościowego powoduje, iż 
szanse na zwycięstwo wyborcze mają głównie ugrupowania większe i zwarte. Ograni-
czony dostęp do parlamentu ugrupowań mniejszych rzutuje na wewnętrzną jedność 

43 M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, PWN, Warszawa 1977, s. 415.
44 Realne obawy przed porażką wynikają z tego, że małe partie nie liczą, iż wyborcy oraz sponso-

rzy i doradcy wyborczy są gotowi zmarnować swój głos i różnego rodzaju środki na kandydatury nie-
rokujące żadnej nadziei na sukces. K.A. Shepsle, M.S. Bonchek, Metody głosowania i systemy wyborcze, 
[w:] G. Lissowski (wprowadzenie i wybór tekstów), Elementy teorii wyboru społecznego, SCHOLAR, 
Warszawa 2001, s. 221.

45 A. Żukowski, Systemy wyborcze, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1997, s. 48.
46 Zob. szerzej: D. Nohlen, Prawo..., s. 129–137.
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partii. Potencjalna grupa rozłamowa nie może liczyć na uzyskanie dużego poparcia 
w wyborach. Zjawisko to zapobiega w dużym stopniu rozłamom w partiach i sprzyja 
utrzymaniu względnej jedności, mimo występujących różnic poglądów i interesów. 

W przypadku mniejszych partii czy ruchów politycznych system większości 
względnej zachęca do współpracy, skoordynowania, koalicji oraz innych połączo-
nych form politycznej aktywności przed wyborami. System wyborczy zniechęca 
do niezależnego, indywidualnego zaangażowania się w politykę47. Wpływ mechani-
zmów wyborczych dostrzegalny jest również w obszarze prowadzenia kampanii oraz 
formach reprezentacji parlamentarnej. W warunkach systemu większościowego ry-
walizacja kandydatów tego samego ugrupowania jest zjawiskiem irracjonalnym. Do 
przedwyborczej konfrontacji dochodzi jedynie między kandydatami różnych partii. 
Skutkiem stosowania systemu większościowego mogą być także szczególne oczeki-
wania wyborców wobec swoich przedstawicieli w parlamencie. Oczekiwania te mają 
charakter relacji wyborca – delegat, co skutkuje m.in. regularnym kontaktem repre-
zentanta z poszczególnymi wyborcami48. 

Systemy wyborcze mają wpływ na kształt systemów partyjnych oraz na mechani-
zmy życia wewnątrzpartyjnego. Stopień ich oddziaływania jest jednak zróżnicowany. 
Mogą one ulegać osłabieniom lub wzmocnieniom ze względu na inne uwarunkowa-
nia społeczne i polityczne – czynniki kontekstowe49. Odbywające się na przestrzeni 
lat przekształcenia czynników społecznych i politycznych powodują jednocześnie 
zmiany skutków stosowania systemów wyborczych50. Dlatego, badając ściśle okre-
ślone przypadki relacji system wyborczy – system partyjny, należy zawsze poddać 
je konkretnej historyczno-empirycznej analizie, która pozwoli ocenić, czy system 
wyborczy odgrywa silniejszą, czy słabszą rolę pośród innych czynników wpływają-
cych na kształt i funkcjonowanie systemu partyjnego. Nie jest możliwe jednoznacz-
ne wskazanie skutków systemu wyborczego bez dogłębnych badań nad szerszym 
kontekstem społecznym i politycznym. Warto również zaznaczyć, że relacja system 
wyborczy – system partyjny nie ma charakteru jednostronnego. Partie nie zawsze 

47 Zob. szerzej: K.A. Shepsle, M.S. Bonchek, Metody..., s. 221–222. 
48 Zob. szerzej: W. Sokół, Geneza..., s. 97–101.
49 Wśród najważniejszych czynników kontekstowych D. Nohlen, powołując się na A. de Tocque-

ville’a, umieszcza strukturę społeczną, od której zależy w znacznym stopniu skuteczne zastosowanie 
reguły większościowej. Zob. D.  Nohlen, Prawo..., s. 414–415. Zdaniem W.  Sokoła, zmiany systemów 
partyjnych należy rozpatrywać nie tylko ze względu na system wyborczy, ale również biorąc pod uwagę: 
podziały i problemy sztucznie kreowane przez partie polityczne, umiejętność występowania w roli przy-
wódcy w rozwiązywaniu problemów dotyczących różnych segmentów elektoratu, sytuację wewnątrz 
partii, style zachowań elity politycznej, kryzysy niektórych partii (szczególnie tych uznawanych do tej 
pory za relewantne), zmiany w systemie prawnym (np. zmiany w finansowaniu ugrupowań), zmiany 
form rządów, a także przekształcenia struktury terytorialnej państwa. Zob. W. Sokół, Geneza..., s. 121–
122. 

50 Ze względu na zmiany społeczno-polityczne zachodzące w państwie również zreformowane 
systemy wyborcze mogą prowadzić do podobnych rozwiązań. 
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dopasowują się do warunków systemu wyborczego51. Decyzja o przyjęciu jednego 
z nich należy do kompetencji podmiotów życia politycznego, oczekujących w spo-
sobie jego ukształtowania wymiernych korzyści bądź szansy na zapobieżenie nega-
tywnym zjawiskom. Systemy wyborcze są zawsze wyrazem podstawowych struktur 
społecznych i politycznych oraz ich ewolucji w czasie. 

Szczególne znaczenie w utrzymaniu stabilizacji systemu partyjnego przypisuje 
się tradycji. Przywiązanie społeczeństw do określonych rozwiązań systemu politycz-
nego, a w tym specyficznego układu relacji między największymi ugrupowaniami, 
powoduje, iż niechętnie decydują się one na wprowadzenie zmian, które mogłyby 
w nieprzewidywalny do końca sposób zachwiać funkcjonowaniem nie tylko samych 
ugrupowań, ale również całego państwa. Takie zachowanie wyborców dotyczy prze-
de wszystkim państw z systemami dwupartyjnymi, a w szczególności państw anglo-
saskich. Tradycja rozumiana jest jako identyfikowanie się z jedną z dwóch wielkich 
partii oraz lojalność wyrażona w głosowaniu na jej kandydatów.

Jak wskazuje Lisa J. Disch, w nauce amerykańskiej system dwupartyjny jest uwa-
żany za jedną z bardziej oczywistych cech wyróżniających system polityczny Stanów 
Zjednoczonych. Dwupartyjność jest uznawana za najbardziej widoczną i być może 
najważniejszą jego część oraz jedną z najstarszych politycznych instytucji w historii 
państwa amerykańskiego. Dominacja dwóch ugrupowań i charakter relacji między 
nimi są centralnymi punktami amerykańskiej religii obywatelskiej (civil religion). 
Już w roku 1933 amerykański historyk John D. Hicks wskazywał, iż w systemie dwu-
partyjnym w Stanach Zjednoczonych jest coś osobliwego, uświęconego. Rozumiany 
on może być jako cały zespół zasad, jako ideologia, która prowadzi do nadrzędności 
dwóch partii i przegranej partii trzecich. Jest więc rezultatem nie tylko rozwiązań in-
stytucjonalnych, ale również społecznych zachowań i tradycji52. Dwupartyjność po-
strzegana jest przez Amerykanów jako jedyny „normalny” sposób organizacji poli-
tycznej aktywności. Jego racjonalność wynika przede wszystkim z naturalnego stanu 
rzeczy, w którym rzeczywisty wybór jest zawsze tylko między dwiema opcjami53. Dla 
Stevena Rosenstone’a system dwupartyjny jest uosobieniem niepisanej umowy między  

51 Partie reagują na bodźce tworzone przez zasady systemu wyborczego. Ich reakcja jednak nie 
zawsze jest automatyczna i natychmiastowa. Jak wskazuje przykład hiszpańskich partii politycznych 
w początkowym okresie demokratyzacji państwa, przywódcy partyjni mimo wiedzy o skutkach systemu 
wyborczego (system proporcjonalny z niewielkimi okręgami i metodą d’Hondta, wyraźnie dyskrymi-
nujący mniejsze podmioty) nie zaadaptowali się do jego wymogów. Wydaje się, że ważniejszym celem 
dla elit przywódczych było zachowanie tożsamości ugrupowań niż uzyskanie mandatów w ramach sze-
rokiej koalicji. Późniejsza ewolucja systemu partyjnego Hiszpanii wskazuje jednak, iż system wyborczy 
odciska stopniowo swoje piętno na zachowaniach partii politycznych i wyborców. Od lat dziewięćdzie-
siątych bowiem dostrzegalna jest w Hiszpanii dominacja dwóch ugrupowań oraz zmniejszenie poziomu 
fragmentaryzacji systemu partyjnego. Zob. W. Sokół, Geneza..., s. 93–94. 

52 L.J. Disch, The Tyranny of the Two-Party System, Columbia University Press, New York 2002, 
s. 4–6.

53 R.C. Bone, American Government, Barnes & Noble Books Publishers, New York–Hagerstown–
San Francisco–London 1977, s. 49.
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obywatelami i ich politycznymi liderami. Obywatele tak długo popierają system poli-
tyczny, jak długo politycy gwarantują korzyści w postaci pokoju, dobrobytu, elastycz-
nych rządów, kompetentnych i godnych zaufania liderów. O trwałości systemu partyj-
nego decyduje poza systemem wyborczym również proces nieformalnej socjalizacji 
obywateli, dzięki któremu Partia Republikańska (Republican Party) i Partia Demo-
kratyczna (Democratic Party) są dla obywateli tak samo legitymizowane jak instytucje 
zapisane w konstytucji i traktowane na równi z prezydentem i Kongresem54. 

Znacznym poziomem lojalności wyborców wobec głównych partii odznacza się 
również system partyjny Wielkiej Brytanii. Chociaż o miejsca w parlamencie toczy 
się zacięta walka wyborcza, to jednak stosunkowo niewiele mandatów przypada kan-
dydatom innej partii niż ta, która odniosła zwycięstwo w poprzednich wyborach. 
W związku z tym wszystkie okręgi podzielić można na kilka grup. Pierwszą stanowią 
tzw. okręgi pewne (bezpieczne), w których dana partia ma tradycyjnie stałe popar-
cie elektoratu i wygrywa każde wybory. „Pewność” danego okręgu dla jednej partii 
oznacza „beznadziejność” dla innych ugrupowań. W kolejnej grupie znajdują się tzw. 
okręgi marginalne (niepewne). To w nich toczy się zasadnicza kampania wyborcza. 
Żadne z ugrupowań nie ma zdecydowanej przewagi nad przeciwnikami, co oznacza, 
że teoretycznie każda partia ma szanse na odniesienie zwycięstwa. Nie jest to jednak 
właściwość trwała, przede wszystkim ze względu na migrację ludności, wytyczanie 
nowych granic okręgów i zmiany w opiniach politycznych lokalnych społeczności55. 
Silną identyfikacją z partiami charakteryzuje się również australijski system partyj-
ny. Jest on przede wszystkim skutkiem politycznej socjalizacji w rodzinach, wpływu 
czynników społecznych i wyraźnego poczucia zobowiązania wobec ugrupowania, 
przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Dla większej części wyborców w Australii 
partyjna identyfikacja jest decydującym instrumentem wpływającym na interpreta-
cję wydarzeń politycznych, problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Wśród wielu instrumentów wpływających na stabilizację systemu partyjnego to 
tradycja – lojalność wobec partii, identyfikacja z partią – uznawana jest za jeden z naj-
ważniejszych czynników, przede wszystkim ze względu na swoje długofalowe dzia-
łanie. Różnego rodzaju wydarzenia, bieżące sprawy, proponowany kształt polityki, 
osobowości i kampania wyborcza skutkują krótkofalowo, mogą jednak równocześnie 
wzmocnić działanie innych czynników, m.in. tradycji i podziałów socjopolitycznych. 

54 Tworzenie więzi obywatela z partią dokonywane jest już w rodzinach, gdzie „dzieci, tak jak 
dowiadują się, że są np. katolikami, Żydami czy Murzynami, tak samo dowiadują się, że są demokratami 
lub republikanami, i utrwalonej w ten sposób identyfikacji partyjnej pozostają wierni”. S.J. Rosenstone, 
R.L Behr, E.H. Lazarus, Third Parties in America, Princeton University Press, Princeton 1996, s. 3–5; 
B. Łomiński, K. Zwierzchowski, Stany Zjednoczone Ameryki [w:] J. Iwanek (red.), Partie i systemy partyj-
ne państw wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, s. 28. 

55 W. Poniatowska-Grochalska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] 
J. Iwanek (red.), Partie i systemy partyjne..., s. 9.


