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Gangi Ameryki – ponadpartyjne mechanizmy 
łagodzenia kryzysów politycznych w Kongresie 

Stanów Zjednoczonych

We wtorek 24 września 2013 roku na sali obrad amerykańskiego Senatu do-
szło do zdarzenia, które symbolicznie określić można drugą próbą zabicia 
Alexandra Hamiltona. Na mównicę wszedł republikański senator pierwszej 
kadencji ze stanu Texas, Ted Cruz, i rozpoczął trwającą ponad 21 godzin 
godziny przemowę, która pod wieloma względami jest symptomatyczna dla 
relacji w amerykańskiej polityce, a szczególnie w Kongresie. Przemowa sena-
tora Cruza była szeroko komentowanym epizodem w kolejnej odsłonie walki 
politycznej republikanów z prezydentem Obamą, a zwłaszcza z przeprowa-
dzoną pod egidą prezydenta reformą ubezpieczeń zdrowotnych. Kontrolo-
wana przez Partię Republikańską Izba Reprezentantów nie uchwaliła budżetu 
na rozpoczynający się od października rok budżetowy, co w tym miesiącu 
wywołało wstrzymanie – w praktyce selektywne – działalności administracji 
federalnej (tzw. government shutdown). Przez większość 2013 roku nie uda-
wało się także w Kongresie uzyskać porozumienia w sprawie podwyższenia 
progu zadłużenia USA, co formalnie groziło niewypłacalnością państwa. 
Podczas wrześniowych negocjacji w sprawie przyjęcia uchwały tymczasowo 
oddalającej widmo kryzysu budżetowego Ted Cruz, jeden z liderów skrajne-
go skrzydła Partii Republikańskiej, postanowił widowiskowo wpłynąć na po-
stawę starszyzny partyjnej, a przede wszystkim przedstawić siebie w oczach 
opinii publicznej, zwłaszcza jej części sympatyzującej z ruchem Tea Party, 
w roli niezłomnego bojownika o dobrobyt zwykłych Amerykanów, ciemiężo-
nych przez władze federalne obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W ścisłym znaczeniu wielogodzinne przemówienie senatora Cru-
za nie może być uznane za fi libuster, czyli karykaturalne prawo każdego 
z senatorów do blokowania prac izby przez zajęcie mównicy i nieprzerwane
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perorowanie1. Rozpoczęte we wtorek przemówienie Cruza nie mogło uda-
remnić wynikającego z art. XXII regulaminu Senatu, a wywołanego uprzed-
nim wnioskiem senatorów demokratycznych środowego głosowania nad 
przejściem do rozpatrywania uchwalonej już przez Izbę Reprezentantów 
tymczasowej rezolucji budżetowej. Zawikłana procedura senacka przewiduje 
głosowanie nad takim wnioskiem drugiego dnia obrad po upłynięciu dnia, 
w którym złożono wniosek2. Orację teksańskiego senatora można natomiast 
uznać za przejaw fi libustera w szerszym sensie, jako taktyki spowalniającej 
obrady i przyciągającej uwagę opinii publicznej do sprawy, w której obronie 
staje senator3.

W przemówieniu senator Cruz stwierdził, że mówi w imieniu 300 mi-
lionów Amerykanów, którzy cierpią z powodu Obamacare. W szeregu hi-
storycznych precedensów dla swego – jak wskazywał – pozornie bezsen-
sownego oporu wobec przesądzonej sprawy przywołał premiera Arthura 
Neville’a Chamberlaina, który mówił, że trzeba zaakceptować nazistów, bo 
nie można się im przeciwstawić, oraz oponentów Ronalda Reagana, któremu 
wmawiali oni, że nie może wygrać z militarną siłą Związku Radzieckiego4. 
Przypomnijmy, że przyrównujący się niedwuznacznie do walczącego z nazi-
stami Winstona Churchilla senator zwalczał tą retoryką – stępioną wieloma 
kompromisami, uchwaloną ostatecznie przez Kongres trzy lata wcześniej, 
zaakceptowaną przez Sąd Najwyższy i promowaną przez prezydenta, który 
wygrał ponowne wybory – reformę ubezpieczeń zdrowotnych, o umiarko-
wanej, według europejskich standardów, intensywności. Dodajmy też, że dla 
zabicia czasu senator wyrecytował rymowaną opowiastkę klasyka amerykań-
skiej literatury dziecięcej, Dr. Seussa, najwyraźniej nieświadomy przewrotne-
go związku tej historyjki z jego postawą. Bestsellerowa książeczka opowiada 
bowiem o zrzędliwej postaci wzbraniającej się uparcie przed skosztowaniem 
potrawy z jajek, która na końcu odkrywa, że danie jednak bardzo jej smaku-
je. Komentatorzy bezlitośnie wytykali podobieństwo tej postaci do samego 
Teda Cruza, który przed wejściem w życie głównych przepisów ustawy zdro-
wotnej i jej wypróbowaniem w praktyce roztacza apokaliptyczne przestrogi. 

1  W praktyce senackiej fi libuster uległ przekształceniu w formę utajoną, stealth fi libuster, 
która nie wymaga forsownego popisu retorycznego, a jedynie wyrażenia gotowości do takiej 
blokady mównicy. Bardzo kompetentnie i obszernie przedstawiają sens i ewolucję tej taktyki 
obstrukcji Catherine Fisk i Erwin Chemerinsky w: iidem, Th e Filibuster, „Stanford Law 
Review” 1997, nr 49(2).

2  C.M. Davis, Invoking Cloture in the Senate, Congressional Research Service, November 
25, 2013, www.senate.gov (30.10.2013).

3  P. Kasperowicz, Is Ted Cruz giving a fi libuster or not?, „Th e Hill”, September 24, 2013, 
http://thehill.com/blogs/floor-action/senate/324279-is-ted-cruz-filibustering-or-not-it-
depends (30.10.2013).

4  Zapis znacznej części wypowiedzi Teda Cruza udostępnił dziennik „Th e Washington 
Post”, http://www.washingtonpost.com/sf/national/2013/09/25/transcript-sen-ted-cruzs-fi lib
uster-against-obamacare/ (30.10.2013).
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Godzinę po zakończeniu swego prawie całodniowego przemówienia senator 
Cruz przyłączył się do wszystkich pozostałych senatorów i izba jednogłośnie 
postanowiła o przyjęciu wniosku w sprawie przejścia do rozpatrywania re-
zolucji budżetowej5. Ostatecznie 17 października 2013 roku prezydent Oba-
ma, pomimo sprzeciwu wielu republikanów, podpisał przyjęty przez obie 
izby akt, który zakończył kryzys budżetowy i podwyższył próg zadłużenia6. 
Narastający wewnątrz Partii Republikańskiej konfl ikt pomiędzy radykałami 
a bardziej umiarkowanymi politykami może doprowadzić do interesującej 
sytuacji w trakcie wyborów do Kongresu jesienią 2014 roku. Zwykle wybory 
odbywające się w połowie kadencji prezydenta są postrzegane jako okazja do 
oceny polityki prowadzonej w Białym Domu przy wsparciu jednej z dwóch 
głównych partii. Tymczasem nacisk ruchu Tea Party, prowadzony między 
innymi przez Teda Cruza i Sarah Palin, zmierzający do usunięcia z Partii 
Republikańskiej tradycyjnie konserwatywnych polityków na rzecz radykal-
niejszych nowych twarzy (m.in. Liz Cheney, córki byłego wiceprezydenta), 
może spowodować, że wybory w 2014 roku będą referendum w łonie Partii 
Republikańskiej przesądzającym o tym, czy rząd dusz w partii zdobędzie Ted 
Cruz, czy też zostanie on zmarginalizowany7.

Przedstawione wyżej nawiązanie do luminarza amerykańskiej niepodle-
głości, Alexandra Hamiltona, wynika stąd, że to właśnie Hamilton w ostat-
niej dekadzie XVIII wieku obmyślił i przeforsował w Kongresie plan oparcia 
rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych na obsłudze ciągłego zadłu-
żenia8. Opozycyjność senatora Cruza i Partii Republikańskiej przeciwko po-
lityce prezydenta Obamy i Partii Demokratycznej wyraziła się między innymi 
w odmowie podnoszenia limitu zadłużenia państwa. Istotnym narzędziem 
w tej walce, zastosowanym także w pewnym sensie przez Teda Cruza, jest
fi libuster. Prawo nieprzerwanej wypowiedzi senatora amerykańskiego nie 
jest bynajmniej normą konstytucyjną, lecz genezę swą ma w epizodzie zwią-
zanym z barwną postacią Aarona Burra, który w 1805 roku jako wiceprezy-
dent w pożegnalnym przemówieniu do Senatu zasugerował, aby Senat usunął 

5  Niejasną sekwencję zdarzeń związanych z aktywnością T. Cruza oraz irytację wielu 
republikańskich senatorów przedstawia Jonathan Weisman w: idem, A New Senator Stops 
Talking, and a Vote on Spending Nears, „Th e New York Times”, September 25, 2013, http://
www.nytimes.com/2013/09/26/us/politics/senate-budget-battle.html (30.10.2013).

6  W bardzo czytelny i budzący zazdrość wobec jakości amerykańskiego dziennikarstwa 
politycznego sposób przedstawiono ten miesięczny zatarg w dzienniku „Th e New York Times”, 
w postaci infografi ki przypominającej grę planszową. Zob. K. Yourish, A. Tse, Th e Back 
and Forth Over the Shutdown and Debt Ceiling, „Th e New York Times” October 17, 2013, 
http://www.nytimes.com/interactive/2013/09/30/us/politics/the-back-and-forth-over-the-
shutdown.html (30.10.2013).

7  Szerzej M. Tomasky, Can Obama Reverse the Republican Surge?, „Th e New York Review 
of Books” no. 19, December 5–18, 2013, s. 12.

8  G.S. Wood, Empire of Liberty. A History of the Early Republic, 1789–1815, Oxford 2011, 
s. 91–103.
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niepotrzebne przepisy swego regulaminu. Senat usunął więc z regulaminu 
wniosek o zakończenie debaty i przejście do poprzedniego pytania9. Mała 
wówczas liczebność Senatu, w którym zasiadało niewiele ponad 30 senato-
rów, mogła sprzyjać poczuciu, że reprezentant każdego ze stanów powinien 
dysponować swobodą wypowiedzi. Ta pustka normatywna, trwająca do 1917 
roku, zaczęła być stopniowo wykorzystywana w postaci fi libustera do wymu-
szania przez pojedynczych senatorów ustępstw lub blokowania prac izby10. 
Wygłaszającemu tę sugestię wiceprezydentowi Burrowi udało się uniknąć 
odpowiedzialności za zarzut morderstwa postawiony mu po zabiciu kilka 
miesięcy wcześniej w pojedynku adwersarza politycznego, Alexandra Hamil-
tona.

Niezbyt poważna w formie i treści11, ale brzemienna w skutki obstrukcja 
amerykańskiego procesu politycznego dokonana przez Teda Cruza nie jest 
bynajmniej przejawem folkloru politycznego partyjnego psotnika. Senator 
Cruz legitymuje się osiągnięciami, które nakazywałyby stawianie go w szere-
gu najtęższych umysłów Ameryki. Ten syn kubańskiego uchodźcy ukończył 
z wyróżnieniem uniwersytet w Princeton oraz wydział prawa na Harvardzie 
z tytułem Juris Doctor. W trakcie studiów zdobywał tytuły najlepszego ora-
tora w kraju. Tuż po studiach został asystentem prezesa Sądu Najwyższego 
Williama Rehnquista, zyskując w ten sposób wielki wpływ na kształtowa-
nie polityki orzeczniczej sądu. W 1999 roku Ted Cruz dołączył do zespołu 
wspomagającego kampanię prezydencką George’a W. Busha, uczestnicząc 
w batalii prawnej zakończonej orzeczeniem Sądu Najwyższego Bush v. Gore, 
przyznającym prezydenturę kandydatowi republikanów. W 2003 roku, 
w wieku 33 lat, objął funkcję doradcy prawnego rządu stanu Teksas (Solici-
tor General), reprezentującego stan przed Sądem Najwyższym. Równolegle 
wykładał jako adiunkt na wydziale prawa University of Texas. Uzyskał także 
wyróżnienia kilku periodyków prawniczych. Jako senator pierwszej kadencji 
po wyborze w 2012 roku zdobył ogólnokrajowy rozgłos, do czego wydatnie 

9  T.E. Mann, N.J. Ornstein, It’s Even Worse Th an It Looks. How the American Constitutional 
System Collided With the New Politics of Extremism, New York 2012, s. 86–87.

10  Bruce Neuborne wylicza, że za pomocą fi libustera zakłócono prawie każdą próbę 
uchwalenia ustawy o prawach obywatelskich w latach 1877–1964, udaremniono uzbrojenie 
statków handlowych w 1917 r. w odpowiedzi na ataki niemieckich okrętów podwodnych, 
uniemożliwiono ratyfi kację traktatu wersalskiego w 1919 r., zablokowano przystąpienie 
Stanów Zjednoczonych do Ligi Narodów oraz do Stałego Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej w 1926 r. Zob. B. Neuborne, One State/Two Votes. Do Supermajority Senate 
Voting Rules Violate the Article V Guaranty of Equal State Suff rage, „Stanford Journal of Civil 
Rights & Civil Liberties” vol. 10, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2358475 
(30.10.2013).

11  Jednym z argumentów wyrażonych z zatroskaną miną przez T. Cruza w opisanym 
wystąpieniu przeciwko reformie zdrowotnej był nadany przez senatora tweet (140-znakowa 
wiadomość internetowa) o podziękowaniach hollywoodzkiego gwiazdora Ashtona Kutchera 
na rozdaniu przyznawanych przez nastolatki nagród Teen Choice Awards.
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przyczynił się wielogodzinny fi libuster. Nietrudno dopatrzyć się analogii do 
innego uzdolnionego oratora, wykładowcy prawa, który w trakcie błyskotli-
wej kariery politycznej, jako senator wybrany zaledwie na pierwszą kadencję, 
zdobył w 2008 roku, w wieku 47 lat, prezydenturę USA. Aktywność politycz-
na młodszego od Baracka Obamy o 9 lat Teda Cruza uzasadnia powszechne 
przypuszczenia, że będzie on ubiegał się o nominację Partii Republikańskiej 
w wyborach prezydenckich w 2016 roku.

Popularność i rosnące znaczenie Teda Cruza są symboliczne dla procesu 
zachodzącego wewnątrz Partii Republikańskiej, przenoszącego się na funk-
cjonowanie Kongresu. Dwóch prominentnych badaczy Kongresu, Th omas 
E. Mann i Norman J. Ornstein, wydało w 2006 roku książkę opisującą, jak 
Kongres stał się tytułowym złamanym czy też uległym organem władzy, the 
broken branch12. Wysoce wymowna jest ewolucja postaw obu autorów, którzy 
naoczną obserwację prac Kongresu rozpoczęli w 1969 roku. Książka z 2006 
roku była bardzo krytyczna pod adresem amerykańskiego parlamentu, któ-
remu autorzy zarzucali zwłaszcza to, że ulega prezydentowi Bushowi, nie rea-
lizuje należycie swej funkcji kontrolnej, nie przestrzega własnych reguł, traci 
swą instytucjonalną tożsamość13 i staje się niezdolny do działania w wyniku 
narastającej polaryzacji politycznej. Mann i Ornstein podkreślali przy tym, 
że źródła opisywanych przez nich problemów zaczęły się przed dominacją 
republikanów w Kongresie i wynikały z „arogancji, chciwości, sprzedajności 
i protekcjonalnego stosunku do mniejszości”, cech, jakie charakteryzowały 
wcześniejsze rządy demokratów w Kongresie. Zapowiedzieli więc, że gdy de-
mokraci ponownie przejmą władzę w Kongresie i ulegną tym samym poku-
som, napiętnują ich w kolejnym wydaniu Th e Broken Branch14.

Rozwój wydarzeń spowodował jednak, że kolejna książka dwójki autorów, 
wydana w 2012 roku, została napisana w znacznie ostrzejszym tonie, jako 
sygnał alarmowy, bo zgodnie z tytułem, „Jest gorzej niż się wydaje”, a republi-
kanie zostali określeni mianem partii wywrotowej i antysystemowej15. Ciężar 
stawianych zarzutów trzeba zestawić z reputacją obu autorów. Obaj kojarzeni 

12  T.E. Mann, N.J. Ornstein, Th e Broken Branch. How Congress is Failing America and 
How to Get It Back on Track, Oxford 2008. Pierwotne wydanie z 2006 r. zostało rozszerzone 
w wykorzystywanym przeze mnie wydaniu z 2008 r.

13  Autorzy stwierdzili, że republikańscy kongresmeni, łącznie z liderami, uważają 
się za adiutantów w armii prezydenckiej, a nie za członków oddzielnego organu władzy. 
Dlatego możliwa była sytuacja z 2004 r., kiedy to w trakcie ważnych senackich przesłuchań 
sekretarza obrony Donalda Rumsfelda w sprawie tortur w irackim więzieniu Abu Ghraib 
sekretarz Rumsfeld na jedno z pytań odpowiedział, że wyjaśnienia zawarte są dokumencie 
przygotowanym przez towarzyszącą mu generalicję, ale jeden z generałów rozbrajająco dodał, 
że zapomnieli go zabrać. Zob. T.E. Mann, N.J. Ornstein, Th e Broken Branch…, s. 155–156.

14  Ibidem, s. xii.
15  W oryginale insurgent outlier. Takie określenie autorzy uzasadnili tym, że jest to partia 

„skrajna ideologicznie, pogardliwa wobec zastanego porządku społecznego i gospodarczego, 
odrzucająca kompromis, nieuwzględniająca tradycyjnego rozumienia faktów, dowodów 
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są z centrum sceny politycznej, Th omas E. Mann związany jest z wpływowym 
zespołem eksperckim Th e Brooking Institution, Norman J. Ornstein jest zaś 
związany z konserwatywnym American Enterprise Institute16. Obaj autorzy 
uznali, że w ciągu swej kilkudziesięcioletniej kariery zdobyli reputację bez-
stronnych ekspertów, a przechył Partii Republikańskiej w stronę radykalnej 
prawicy skłonił ich do wydania uzyskanego kapitału zaufania publicznego17.

W It’s Even Worse Th an It Looks nie pojawia się jeszcze Ted Cruz, co też 
jest wyrazem błyskawicznej kariery tego polityka, ale autorzy wiele miej-
sca poświęcają impasowi w Kongresie związanemu z podwyższaniem limi-
tu zadłużenia USA, tyle że chodzi o wydarzenia z 2011 roku, kiedy to do 
kompromisu doszło na kilka dni przed wyczerpaniem możliwości zadłuża-
nia się przez państwo. Wówczas grupa młodych, pewnych siebie i bezkom-
promisowych polityków Partii Republikańskiej, tzw. Young Guns18, dopro-
wadziła do pierwszej poważnej konfrontacji w sprawie limitu zadłużenia. 
W latach wcześniejszych zdarzały się groźby na tym tle, ale zdawano sobie 
sprawę, że to tylko przybieranie wojowniczych póz, w 2011 roku natomiast 
po raz pierwszy ogłoszenie niewypłacalności Stanów Zjednoczonych stało 
się pożądanym celem znaczących polityków. W sierpniu 2011 roku Mitch 
McConnell, lider republikańskiej mniejszości w Senacie, otwarcie stwierdził, 
iż większość Partii Republikańskiej przekonała się, że niewypłacalność jest 
„zakładnikiem wartym okupu” (co oznacza tu przymuszanie prezydenta za 
pomocą tej groźby do cięć budżetowych i innych posunięć), i zapowiedział: 
„Oczekuję, że następny prezydent, kimkolwiek będzie, poprosi nas ponow-
nie o podwyższenie limitu zadłużenia w 2013 roku, więc znowu będziemy 
tak postępować”19. Kryzys budżetowy z 2013 roku został więc zapowiedziany 
z dwuletnim wyprzedzeniem. Wtedy także jedna z głównych agencji ratin-
gowych, Standard & Poor’s, po raz pierwszy w historii obniżyła ocenę wiary-
godności kredytowej USA.

Bezpośrednich źródeł obecnego kryzysu politycznego w amerykańskim 
Kongresie szukać jednak należy w rozpoczętej w latach 70. XX wieku karierze 
politycznej niezwykle ambitnego wykładowcy historii i geografi i na wyższej 
uczelni w Carrollton, Newta Gingricha. W 1978 roku wspomniani badacze 
problematyki parlamentarnej, T.E. Mann i N.J. Ornstein, stworzyli jednostkę 
Th e Congress Project, w której ramach przeprowadzali stałe spotkania i roz-

i nauki, lekceważąca legitymację opozycji politycznej”. T.E. Mann, N.J. Ornstein, It’s Even 
Worse…, s. xiv.

16  Członkiem tego think-tanku był m.in. minister Radosław Sikorski.
17  H. Hertzberg, Naked Truths, „Th e New Yorker”, May 30, 2012, http://www.newyorker.

com/online/blogs/hendrikhertzberg/2012/05/mann-and-ornstein.html (30.10.2013).
18  W grupie tej znajdował się m.in. jeden ze współautorów manifestu Young Guns, Paul 

Ryan, który w 2012 r. został kandydatem Partii Republikańskiej na wiceprezydenta, a obecnie 
piastuje funkcję przewodniczącego komisji budżetowej Izby Reprezentantów.

19  T.E. Mann, N.J. Ornstein, It’s Even Worse…, s. 25.
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mowy z wybranymi przez siebie perspektywicznymi, młodymi politykami 
niedawno wybranymi do Izby Reprezentantów. W grupie tej wyróżniał się 
wybrany z okręgu w stanie Georgia, reprezentujący Partię Republikańską 
Newt Gingrich, który otwarcie przedstawił całej grupie swoją strategię. De-
mokraci rządzili wówczas w Izbie od ćwierćwiecza. Wyzwanie, przed którym 
stanął Gingrich, polegało na tym, jak doprowadzić do przejęcia Izby przez 
Republikanów w paradoksalnej sytuacji, w której wyborcy nie znosili Kon-
gresu, ale uwielbiali własnych przedstawicieli. Polityk ten uznał, że wobec 
przewagi, którą dysponują popierani w swych okręgach demokraci, nie mają 
szans powodzenia mozolne wysiłki polegające na próbach zdobywania ko-
lejnych okręgów. Gingrich stwierdził, że potrzebny jest wstrząs, zniszczenie 
instytucji w celu jej uratowania przez nasilenie publicznej niechęci do Kon-
gresu, które przekona wyborców, że konieczna jest radykalna zmiana i odsu-
nięcie od władzy całej dotychczasowej większości. Zjednoczeni republikanie 
mieli wypowiedzieć demokratom współpracę w Izbie i bezwzględnie piętno-
wać większość kontrolującą całkowicie zepsutą instytucję. Początkowo idee 
te nie trafi ły u republikanów na podatny grunt. Jednym z pierwszych nielicz-
nych zwolenników Newt Gingricha stał się Dick Cheney, późniejszy wicepre-
zydent. W latach 80. jednak, w ramach konserwatywnej rewolucji prezyden-
ta Reagana, grono popleczników Gingricha w partii zaczęło rosnąć, czemu 
sprzyjała arogancja dominujących demokratów. W 1984 roku kongresmen 
Gingrich bardzo pomysłowo wykorzystał do swych celów transmisje z Izby 
Reprezentantów prowadzone przez kanał C-SPAN. Kamery skierowane były 
na mównicę, regulacje Izby nie pozwalały na wybór ujęć przez operatorów. 
Newt Gingrich odkrył, że stała pozycja kamer nie pozwala widzom na zorien-
towanie się, czy poza mówcą ktokolwiek znajduje się na sali obrad, i zaczął 
wieczorami, wraz z grupą akolitów, regularnie wygłaszać oskarżycielskie pod 
adresem demokratów przemówienia w ramach specjalnego punktu porząd-
ku obrad przeznaczonego na oświadczenia własne deputowanych, które zwy-
kle wygłaszane były do pustej sali, ale protokołowane. Wypracowaną przez 
grupę Gingricha sztuczką było teatralne zwracanie się mówcy w stronę ław 
demokratów, pustych jak cała izba, w oczekiwaniu na odpowiedź na kolejne 
oskarżenie. Jej brak wywoływał wśród nielicznej, ale za to politycznie zaan-
gażowanej widowni wrażenie, że przytłoczeni argumentacją demokraci nie 
mają nic na swoje usprawiedliwienie. Trwało to miesiącami, aż wzburzony 
przewodniczący Izby, Tip O’Neill, nakazał w tajemnicy przed republikana-
mi prezentowanie w trakcie tych wystąpień ujęć całej, pustej sali20. Następnie 
oskarżeniem o lewicowy maccartyzm Gingrichowi udało się sprowokować 

20  Opis tej afery zwanej „Camscam” i konfl iktów na tym tle trwających przez kolejne 
lata przedstawia R. Weiner, C-SPAN denied cameras in the House of Representatives, again, 
„Th e Washington Post”, February 4, 2011, www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/
2011/02/04/AR2011020407317.html (30.10.2013).
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prowadzącego obrady Tipa O’Neilla do gniewnej tyrady przeciwko sobie, 
która była z lubością powtarzana w wiadomościach telewizyjnych i przy-
niosła mu rozgłos, o jaki zabiegał. Swój stosunek do mediów określił wów-
czas tak: „Trzeba dawać im awantury. Gdy dasz im awantury, pozyskujesz 
ich uwagę; gdy pozyskasz uwagę, możesz zacząć nauczać”21. Strategia Newta 
Gingricha przyniosła po szesnastu latach pożądany skutek. W 1994 roku 
Gingrich doprowadził republikanów do wielkiego zwycięstwa nad demokra-
tami w wyborach do Izby Reprezentantów i przejęcia nad nią kontroli po raz 
pierwszy od czasu wyboru w 1952 roku Dwighta Eisenhowera na prezyden-
ta. Sam Newt Gingrich na kolejne cztery lata został przewodniczącym Izby. 
W kampanii wyborczej przed tymi przełomowymi wyborami Newt Gingrich 
objeżdżał kraj, wyszukując kandydatów republikańskich i ucząc ich retorycz-
nego przedstawiania Waszyngtonu jako siedliska korupcji oraz delegitymi-
zowania konkurentów politycznych. Jedna z wykorzystywanych w tym celu 
notatek nakazywała używanie przez republikańskich kandydatów następują-
cego zestawu słów w kontekście demokratów: zdrada, dziwaczni, zepsucie, 
przeciwni fl adze, przeciwni rodzinie, żałośni, kłamstwo, oszustwo, radykalni, 
obrzydliwi, zdrajcy22.

Należy tu podkreślić cykliczny aspekt opisywanych wydarzeń. Podobnie 
jak w ostatnich latach, historyczne zwycięstwo republikanów w 1994 roku 
oparte było na silnym sprzeciwie wobec planu reformy służby zdrowia pre-
zydenta Clintona. Obecnie w Kongresie opinię radykała ma Ted Cruz i bliscy 
mu ideologicznie deputowani popierani przez Tea Party, a z naporem tej ra-
dykalnej frakcji nie może poradzić sobie między innymi obecny przewodni-
czący Izby Reprezentantów, republikanin John Boehner oskarżany o bardzo 
słabe przywództwo. Na początku lat 90. ubiegłego wieku debiutujący w Izbie 
John Boehner był bliskim współpracownikiem Newta Gingricha, wspierają-
cym działania, które w oczach ówczesnej, staromodnej elity partyjnej, mię-
dzy innymi Boba Dole’a, były zbyt radykalne23.

Dobitnym wyrazem zrywania tradycyjnych form współpracy w Kongresie 
i rosnącej dysfunkcjonalności amerykańskiego parlamentu, a zwłaszcza Se-
natu, są dane dotyczące utrudnień, z jakimi stykały się istotne projekty roz-
patrywane przez Kongres w kolejnych dekadach. Według obliczeń badaczki 
i znawczyni Kongresu, Barbary Sinclair, problemy i utrudnienia powodo-
wane przez przedłużoną debatę, w szczególności przez fi libuster, dotykały 

21  Tak „źródła dysfunkcji” i początkową fazę strategii N. Gingricha charakteryzują 
T.E. Mann i N.J. Ornstein, It’s Even Worse…, s. 31–36.

22  Ibidem, s. 39.
23  Obszerny opis dylematów, przed którymi stoi John Boehner, w tym tezę, że dzisiejszy 

Boehner stał się niegdysiejszym Bobem Dole’em, przedstawia w analizie dla tygodnika 
„New York” Jennifer Senior. Zob. eadem, Th e Speaker Is Mute But Not Unintelligible. What 
John Boehner is thinking, „New York”, July 22, 2013, http://nymag.com/news/features/john-
boehner-2013-7/ (30.10.2013).
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w latach 60. zaledwie 8% projektów. W latach 70. i 80. wskaźnik ten wzrósł 
do 27%, w latach 1990–2006 nastąpił skokowy wzrost do 51%, a w latach 
2009–2010 72% projektów objętych było parlamentarnymi szykanami24. To 
oczywiście skutkuje zmniejszającą się wydajnością Kongresu. Rekordowo 
niski był dorobek 104. Kongresu (styczeń 1995 – październik 1996), w ra-
mach którego uchwalono 333 ustawy25. To była właśnie kadencja Kongresu, 
w której większość w Izbie Reprezentantów zdobyli republikanie pod przy-
wództwem Newta Gingricha; zwarli się oni w walce politycznej z prezyden-
tem Clintonem, czego wyrazem było między innymi wstrzymanie na blisko 
miesiąc działalności administracji federalnej na przełomie 1995 i 1996 roku. 
Dorobek 104. Kongresu był niski wobec dorobku 103. Kongresu, w ramach 
którego uchwalono 465 ustaw, a rekordowo niski w stosunku do oskarżane-
go przez prezydenta Trumana o bezproduktywność 80. Kongresu, w ramach 
którego wszelako zdołano uchwalić ponad 900 ustaw. Obecnie zdolność Kon-
gresu do stanowienia prawa uległa jeszcze dalszemu obniżeniu. 112. Kongres 
(styczeń 2011 – styczeń 2013) uchwalił 283 ustawy, natomiast według stanu 
na grudzień 2013 roku 113. Kongres w pierwszym roku zdołał uchwalić je-
dynie 65 ustaw26.

Zmiany w funkcjonowaniu Kongresu w ostatnich latach skłoniły B. Sin-
clair do deklaracji, że do opisu przebiegu postępowania ustawodawczego nie 
są już przydatne klasyczne, podręcznikowe ujęcia27. Procedura uchwalania 
ustawy przestała być linearna i przewidywalna, normą stało się odstępstwo 
od norm, niekonwencjonalne prawotwórstwo, czyli wykorzystywanie wy-
myślnych zabiegów proceduralnych, i stałe dokonywanie wyboru przez lide-
rów parlamentarnych (zajmujących się w izbach Kongresu konkretnym pro-
jektem aktu) takiego z alternatywnych rozwiązań, które w określonej sytuacji 
wydaje się najkorzystniejsze. Jedynie drobnym przykładem „proceduralnego 
wyścigu zbrojeń” (według określenia B. Sinclair) mogą być losy ważnej usta-
wy z 2010 roku dotyczącej ulg podatkowych (potocznie określanej jako „Ulgi 
podatkowe Obamy”), którą uchwalono w ramach serii poprawek do przy-
jętej wcześniej i uzgodnionej między izbami ustawy o federalnym nadzorze 
lotniczym28. Ten akt był rezultatem zakończonych powodzeniem negocjacji 

24  B. Sinclair, Unorthodox Lawmaking. New Legislative Processes in the U.S. Congress, 
Th ousand Oaks, CA 2012, s. 153.

25  Dane liczbowe na podstawie ofi cjalnych zestawień aktywności kongresowej 
udostępnionych przez Offi  ce of the Clerk. U.S. House of Representatives, Congressional 
Activity, http://library.clerk.house.gov/resume.aspx (30.10.2013).

26  Dane za: Biblioteka Kongres, http://thomas.loc.gov/home/LegislativeData.php?&n= 
PublicLaws&c=113 (30.10.2013).

27  B. Sinclair, op.cit., s. ix.
28  Tak oto ustawa Federal Aviation Administration Act of 2010 stała się ustawą Tax Relief, 

Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010. Zob. B. Sinclair, 
op.cit., s. 106. W prowadzonej przez Bibliotekę Kongresu bazie danych legislacyjnych 
THOMAS znajduje się imponujące wyliczenie 111 głównych elementów proceduralnych, 
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między prezydentem Obamą a przywódcą republikańskiej mniejszości w Se-
nacie, Mitchem McConnellem, i był kompromisem tak daleko idącym, że 
wywołał otwarty sprzeciw wielu formalnie popierających prezydenta demo-
kratów.

Niekonwencjonalne prawotwórstwo wyraża się też oczywiście w sytua-
cjach, w których nie dochodzi do kompromisu, a pożądany skutek uzyski-
wany jest w Kongresie za pomocą metod niemieszczących się w tradycyj-
nym modelu negocjacyjnym. Wyrazistym tego przykładem było głosowanie 
odbywające się 23 listopada 2003 roku w Izbie Reprezentantów w sprawie 
zmiany systemu Medicare, dotyczącej refundacji leków na receptę. Zamiast 
przewidzianych 15 minut, rozpoczęte o trzeciej w nocy głosowanie trwało 
blisko trzy godziny, w trakcie których republikanie z pierwotnego wyniku 
212 za – 214 przeciw, zdołali dojść do wyniku 220 za – 215 przeciw. W tym 
czasie prezydent Bush telefonicznie przekonywał republikańskich deputowa-
nych sprzeciwiających się aktowi, grupa ta była następnie intensywnie naga-
bywana przez partyjnych liderów. Jeden z oponentów, Nick Smith, oskarżył 
liderów o wymuszanie poparcia za pomocą przekupstwa, jemu zaoferowa-
no 100 tysięcy dolarów na kampanię wyborczą, ale jednocześnie zagrożo-
no, że sprzeciw udaremni karierę polityczną jego syna29. Po kilku miesiącach 
komisja Izby ukarała naganą przywódcę republikańskiej większości, Toma 
DeLaya, za próbę wymuszenia zmiany stanowiska kongresmena Smitha30.

Izba Reprezentantów jest instytucją większościową, kontrolująca Izbę 
partia może skutecznie radzić sobie ze sprzeciwem partii opozycyjnej, a tak-
że na rozmaite sposoby wymuszać dyscyplinę we własnym obozie, również 
w trakcie przedłużanych głosowań. Na polaryzację polityczną i konfrontacyj-
ny sposób zachowania w stosunku do opozycji wpływa także zwykle mniej 
eksponowany aspekt sytuacji członków Izby Reprezentantów, determinujący 
ich postępowanie i kalkulacje polityczne. Szacuje się, że około 300 spośród 
435 okręgów wyborczych ma charakter safe seats, okręgów bezpiecznych, 
w których kandydat danej partii rutynowo wygrywa kolejne wybory. To 
powoduje, że taki polityk nie musi się ubiegać o głosy wyborców umiarko-
wanych, a tym bardziej zwolenników drugiej partii. Mniejsza jest więc tak-
że skłonność do szukania kompromisów z opozycyjnymi reprezentantami 

które złożyły się na tę metamorfozę. Zob. Bill Summary & Status. 111th Congress (2009–
2010). H.R.4853 All Congressional Actions with Amendments, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/
bdquery/?d111:HR04853:@@@S (30.10.2013).

29  Zob. T.E. Mann, N.J. Ornstein, Th e Broken Branch…, s. 1–4.
30  W 2006 r. Tom DeLay, zwany „Młotem” z powodu siły perswazji i zdolności do 

utrzymywania dyscypliny w szeregach republikanów, w związku z zarzutami dotyczącymi 
nielegalnego fi nansowania kampanii zrezygnował ze stanowiska w Kongresie. Po kilku 
latach swą niezłomną postawą ideologiczną zabawiał widzów telewizyjnych jako uczestnik 
programu Taniec z gwiazdami, tłumacząc podczas nauki cza-czy, że kroki w lewo są dla niego 
bulwersujące.
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owych wyborców. Dodatkowo radykalnie zmienił się w ostatnich dekadach 
model życia rodzinnego deputowanych, którzy nie przeprowadzają się wraz 
z bliskimi do Waszyngtonu, a jedynie przebywają w stolicy w ramach trzy- 
lub czterodniowych tygodni roboczych. Niegdyś deputowani z obu głównych 
partii byli w Waszyngtonie sąsiadami, ich dzieci chodziły do tych samych 
szkół, małżonki uczestniczyły wspólnie w życiu stolicy, a kongresmeni nale-
żeli do tych samych klubów golfowych. Te więzi towarzyskie zanikły, co uła-
twia demonizowanie opozycji i także zmniejsza skłonność do porozumień31.

Całkowicie odmienny charakter ma Senat. Lektura Konstytucji USA mo-
głaby sugerować, że w procesie ustawodawczym obie izby są równoprawne, 
bo przyjęcie ustawy wymaga akceptacji obu izb32. Dodatkowe uprawnienia 
Senatu związane z zatwierdzaniem nominacji prezydenckich uzasadniałyby 
powszechne określenie, że jest to izba wyższa amerykańskiego parlamentu. 
W praktyce ustrojowej, szczególnie w ostatnich latach, rola Senatu wzrosła 
jednak niepomiernie. Bez większej przesady można stwierdzić, że cień Sena-
tu coraz szczelniej ogarnia amerykański proces polityczny. Wynika to stąd, że 
żadna ustawa nie może zostać przedłożona prezydentowi bez akceptacji Se-
natu, który dodatkowo kontroluje ważne prezydenckie nominacje. Tymcza-
sem w Senacie kultywuje się tradycję jednomyślności, która w swej obecnej, 
dysfunkcjonalnej postaci, pozwala na skuteczne blokowanie prac izby przez 
mniejszościowe ugrupowanie opozycyjne, a wręcz przez indywidualnych se-
natorów.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wspomnianą instytucję fi li-
buster oraz blisko z nią związany instrument hold, czyli blokadę stosowaną 
przez pojedynczych senatorów. Groźba zajęcia mównicy i przedłużania deba-
ty powoduje w praktyce, że podejmowanie w Senacie decyzji wbrew woli par-
tii opozycyjnej wymaga, zgodnie z art. XXII regulaminu Senatu, większości 
3/5 głosów Senatu potrzebnych do przyjęcia wniosku o zamknięcie debaty, 
a żadna z obu partii zwykle nie dysponuje samodzielnie taką większością. Po-
wstaje paradoksalny skutek, który naturalnie nie był elementem konstrukcji 
ustrojowej przyjętej w 1787 roku przez założycieli – podejmowanie bieżących 
decyzji w Senacie, decydujących także o przebiegu procesu legislacyjnego 
w całym Kongresie, wymaga większości kwalifi kowanej. Jak zauważają T.E. 
Mann i N.J. Ornstein, żaden inny przywódca polityczny na świecie wybiera-
ny w demokratycznych wyborach nie musi pokonywać takiej bariery, przed 
którą w zasadzie codziennie stoi amerykański prezydent, mimo że popierany 
jest przez większościową partię w Senacie33. Można przy tym podnieść wiele 

31  Zob. R.G. Kaiser, Act of Congress. How America’s Essential Institution Works, and How 
It Doesn’t, New York 2013, s. 105.

32  Paweł Sarnecki, opisując uzgadnianie stanowiska izb, zwraca uwagę na znaczenie 
komisji uzgadniającej jako „trzeciej izby Kongresu”. Zob. P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne 
państw współczesnych, Warszawa 2013, s. 98–99.

33  T.E. Mann, N.J. Ornstein, It’s Even Worse…, s. 165.
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argumentów na rzecz tezy, że praktyka fi libustera jest niezgodna z Konstytu-
cją USA34.

Senatorska blokada (hold) to nieformalna praktyka polegająca zaś na tym, 
że senator zawiadamia pisemnie kierownictwo swej frakcji partyjnej o swoim 
sprzeciwie wobec rozpatrywania projektu aktu lub nominacji35. Źródło tej 
praktyki, którą obecnie określiłbym raczej mianem procederu, było całkiem 
racjonalne. Zgłaszający blokadę senator zyskiwał czas na dotarcie na deba-
tę i przedstawienie swoich argumentów, co obejmowało także czas na przy-
gotowanie takiej argumentacji i wywoływało opóźnienie nieprzekraczające 
dwóch tygodni36. Ewolucja senatorskich blokad dobrze ukazuje postępującą 
zapaść amerykańskiego parlamentaryzmu. Obecnie blokady wykorzystywa-
ne są jako odpowiednik liberum veto, wywołują zatrzymanie procesu usta-
wodawczego lub nominacyjnego na długie miesiące, czemu wydatnie sprzyja 
okoliczność, że korzystający z blokady senator może uczynić to w tajemnicy 
przed opinią publiczną. Zbierający listy z żądaniem blokady sekretarze obu 
głównych frakcji senackich przekazują sobie wzajemnie informacje o bloka-
dach bez ujawniania nazwisk senatorów, chyba że sami zainteresowani w ten 
sposób otwarcie chcą ogłosić oczekiwanie na podjęcie negocjacji, które mają 
ich obłaskawić37. Formalnie w procederze tym chodzi o respektowanie peł-
nych praw każdego z senatorów, ale rezultaty są doprawdy zdumiewające 
i wynikają z tego, że hold jest zapowiedzią fi libustera, co w świetle defi cytu 
czasu w Senacie ma ogromne znaczenie.

Senator Larry Craig z Idaho, domagający się od Sił Powietrznych ustano-
wienia w jego stanie bazy dla czterech samolotów transportowych, w 2003 
roku zablokował wszystkie awanse w U.S. Air Force (według rozbieżnych sza-
cunków mogło chodzić o ponad 800 osób). Senator Richard Shelby w 2010 
roku zablokował wszystkie nominacje w zakresie władzy wykonawczej prze-
słane z Białego Domu (ponad 70 osób) w celu wymuszenia wielomiliardo-
wych dotacji na dwa projekty w reprezentowanej przez siebie Alabamie38. 
W 2011 roku blokada senatora Jamesa Inhofe’a wywołała kilkumiesięczne 
opóźnienie w zatwierdzeniu przez Senat nominacji Johna Brysona na szefa 

34  Kwestie te wnikliwie w polskim piśmiennictwie analizuje Tomasz Litwin w: idem, 
Konstytucyjność stosowania taktyki fi libuster i „opcji nuklearnej” w Senacie USA, „Politeja” 
2010, nr 1(13), s. 319–344. Jednoznacznie tezę o niezgodności z Konstytucją współczesnego 
fi libustera stawia także Josh Chafetz w: idem, Th e Unconstitutionality of the Filibuster, 
„Connecticut Law Review” May 2011, nr 43, s. 1003–1040.

35  B. Sinclair podaje przykład takiej typowej notki do lidera republikanów Mitcha 
McConnella: „Dear Mitch: I am hereby requesting that I be consulted prior to the entering 
into of any Unanimous Consent Agreements with regard to the Senate’s possible consideration 
of [bill name], or any other similar legislation. Respectfully…”, B. Sinclair, op.cit., s. 60.

36  T.E. Mann, N.J. Ornstein, It’s Even Worse…, s. 85.
37  B. Sinclair, op.cit., s. 61.
38  T.E. Mann, N.J. Ornstein, It’s Even Worse…, s. 85.
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Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych39. W październiku 2013 roku 
senator Ted Cruz ogłosił objęcie blokadą nominacji Toma Wheelera na prze-
wodniczącego Federalnej Komisji Łączności (FCC), mimo że przywódcy obu 
partii zapowiedzieli głosowanie w tej sprawie bez opóźnień. Po dwóch tygo-
dniach senator Cruz zezwolił  na głosowanie (ten zwrot celowo akcentuję) 
po spotkaniu z kandydatem, na którym uzyskał zapewnienie, że FCC nie bę-
dzie zabiegała o zmiany prawne dotyczące agitacji politycznej w telewizji40.

Wspomniana konieczność uzyskania większości kwalifi kowanej 60 gło-
sów w Senacie do uchwalenia prawie każdej kontrowersyjnej kwestii powo-
duje, że inicjatorzy takich wniosków muszą się godzić na daleko idące ustęp-
stwa. Dodatkowo proces kończenia debaty za pośrednictwem wniosku o jej 
zamknięcie jest czasochłonny pomimo wypracowanej w tym celu wymyślnej, 
niekonwencjonalnej procedury polegającej na złożeniu wniosku o przejście 
do rozpatrzenia sprawy, natychmiastowego złożenia wniosku o zakończenie 
dyskusji, następnie natychmiastowego wycofania wniosku o przejście do spra-
wy41. Relacjonujący wielostronnie rzeczywisty status Kongresu Ryszard M. 
Małajny, omawiając skomplikowanie procedur kongresowych, które umożli-
wia blokowanie lub torpedowanie potrzebnego ustawodawstwa, przedstawia 
pogląd, że procedury legislacyjne nie mają eliminować konfl iktu, ale racjo-
nalizować go, porządkować tak, aby pozwolić na „maksimum konfl iktu nad 
polityką przy najmniejszym niebezpieczeństwie dla legislatywy”. Skutkiem 
obaw przed tyranią przypadkowej większości jest jednak przegrywana przez 
Kongres konfrontacja z rządem jako innowatorem i kreatorem polityki42.

Te koncyliacyjne uwarunkowania powodują, że szczególne nadzieje 
na przełamywanie impasu w Kongresie można byłoby wiązać z instytucją 
tzw. gangów, ponadpartyjnych grup deputowanych zawiązywanych na po-
trzeby konkretnych inicjatyw. Angielski rzeczownik gang oznacza między in-
nymi grupę, bandę. Nordycko-germańska etymologia wiąże to słowo z aktem 
wspólnego marszu, kroczenia. Zakorzeniony w języku angielskim od wie-
ków jest także pozaprawny charakter takiej zbiorowości, słowo to ma wyraź-
nie takie zabarwienie, które jednak nie dominuje tak jak w języku polskim. 
Wiliam Safi re zwraca w swym słowniku politycznym uwagę na skojarzenia 
wiążące się z chińską Bandą Czworga (ang. Gang of Four) oraz wskazuje, że 
choć słowo gang może być używane żartobliwie, jest ono w gruncie rzeczy 

39  J. Puzzanghera, Oklahoma Senator Blocks Commerce Secretary Nomination, „Los 
Angeles Times” July 13, 2011, http://articles.latimes.com/2011/jul/13/business/la-fi -bryson-
commerce-20110713 (30.10.2013).

40  E. Wyatt, New Chief of the F.C.C. Is Confi rmed, „Th e New York Times” October 29, 
2013, www.nytimes.com/2013/10/30/business/media/senate-approves-fcc-nominees.html 
(30.10.2013).

41  Szersze wyjaśnienie tych zabiegów zob.: B. Sinclair, op.cit., s. 82.
42  R.M. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, Warszawa 2012, s. 355.
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pejoratywne43. Choć polityczne gangi stały się w ostatnich latach osobną ka-
tegorią pojęciową, specyfi czne skojarzenia wywoływane przez słowo gang 
skłaniały czasami autorów w prasie amerykańskiej do ujmowania go w cu-
dzysłów lub poprzedzania zwrotem „tak zwany”. Słowem gang określa się 
zwykle ponadpartyjne grupy kongresmenów, ale funkcjonowały także mono-
partyjne gangi. Nie są one przedmiotem niniejszych uwag, ale warto nadmie-
nić, że głośna była zwłaszcza działalność republikańskiego Gangu Siedmiu na 
początku lat 90. XX wieku (jednym z członków był debiutujący w Izbie Re-
prezentantów John Boehner), który piętnował nieprawidłowości w Kongresie 
i wspomagał Newta Gingricha44. Specyfi czny, quasi-permanentny charakter 
miał Gang Ośmiorga, czyli ponadpartyjna grupa najważniejszych kongres-
menów z obu izb, którzy mieli dostęp do informacji o tajnych operacjach 
wywiadowczych. Po zmianach przepisów dotyczących bezpieczeństwa naro-
dowego dostęp ten uzyskali także pozostali członkowie komisji zajmujących 
się działalnością wywiadu.

Kongresowe ponadpartyjne gangi noszą nazwy odpowiadające liczebno-
ści grupy, stąd też Gang of Eight czy Gang of 14. Największy znany mi, wpły-
wowy i ponadpartyjny gang liczył w 1982 roku siedemnastu członków (Gang 
of 17), ale obejmował także przedstawicieli administracji prezydenta Reaga-
na. W 2008 roku natomiast funkcjonował zajmujący się kwestiami energe-
tycznymi Gang Dziesięciorga, który na pewien czas rozrósł się do dwudzie-
stu członków. Znane gangi w Kongresie liczyły od kilku do kilkunastu osób, 
najczęściej parzystą liczbę, z równym udziałem demokratów i republikanów. 
Przesunięcia semantyczne dotyczące użycia w opisywanym kontekście słowa 
gang są wyrazem dwóch interesujących zjawisk. Po pierwsze, w przypadku 
omawianych gangów mamy do czynienia z nieformalną instytucją, która 
znajduje się in statu nascendi i z tego powodu zasługuje na zainteresowanie, 
zwłaszcza że popularność gangów może mieć przemijający charakter. Po dru-
gie, kongresowe gangi, pod tą właśnie wyróżniającą się nazwą, są najwyraź-
niej przejawem szerokiej świadomości społecznej, że Kongres nie funkcjo-
nuje właściwie, uzyskanie porozumienia staje się coraz trudniejsze, rzadsze 
i niezwykłe. Zauważmy bowiem, że od dawien dawna znano w Kongresie 
ponadpartyjne grupy zajmujące się podejmowaniem wspólnych, uzgodnio-
nych rozstrzygnięć na rzecz realizowania konkretnych projektów. Chodzi po 
prostu o komisje kongresowe. Popularność gangów oraz potrzeba określania 
nowych form współpracy taką nietypową i chwytliwą nazwą wynika w dużej 

43  W. Safi re, Safi re’s Political Dictionary, Oxford 2008, s. 273–274.
44  Funkcjonował także m.in. demokratyczny Gang of 16 zajmujący się kwestiami 

energetycznymi i klimatycznymi, mianem Gang of 18 określano zaś grupę kongresmenów 
z Partii Demokratycznej, którzy krytykowali stanowisko Watykanu w sprawie przerywania 
ciąży.

Laidler_2.indd   308Laidler 2 indd 308 2014-11-20   13:12:042014-11-20 13:12:04



309

mierze z tego, że komisje w Kongresie przestały być forum, na którym doko-
nuje się merytorycznych uzgodnień45.

Warto tu podać przykłady owych przesunięć semantycznych uzasadnia-
jących powyższe tezy. W 1989 roku działał składający się z samych demo-
kratycznych członków komisji fi nansów Izby Reprezentantów Gang Sześciu. 
Choć gang był monopartyjny, to jego działalność miała charakter ponad-
partyjny, ponieważ gang wsparł zabiegi republikanów w sprawie cięć podat-
kowych proponowanych przez prezydenta G.H.W. Busha46. Gangiem okre-
ślano działalność zaledwie dwóch senatorów, republikanina Pata Toomeya 
i demokraty Joe Manchina, którzy starali się stworzyć atrakcyjny dla Senatu 
kompromis w sprawie kontrolowania sprzedaży broni palnej. Mianem gan-
gu określana jest także działalność jednej kobiety reprezentującej w Senacie 
Partię Republikańską, Susan Collins. Tu wyraźnie widać, że słowo „gang” od-
rywa się od znaczenia pluralnego. Susan Collins bywa określana jako Gang of 
One47 z tego powodu, że zainteresowana jest ponadpartyjną współpracą i na-
leży do zanikającej grupy umiarkowanych republikanów. Słowo gang zaczyna 
więc w języku politycznym oznaczać zdolność do kompromisu. To właśnie 
Susan Collins w ramach Gangu Czternaściorga (z udziałem między innymi 
Joe Manchina) miała duży udział w opanowaniu kryzysu politycznego w paź-
dzierniku 2013 roku na tle wstrzymania działalności administracji federal-
nej. Sama senator Collins odżegnuje się od słowa gang – w wypowiedzi dla 
dziennikarzy stwierdziła, że woli określenie „grupa zdrowego rozsądku”.

Bilans działalności kongresowych gangów jest niejednoznaczny48. Suk-
cesem zakończyła się działalność Gangu Siedmiu w 1986 roku. Grupa sześ-
ciu senatorów (po trzech z Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej) 
z udziałem przedstawiciela prezydenta Reagana wydatnie pomogła senatoro-
wi Bobowi Packwoodowi, przewodniczącemu Komisji Finansów, w uchwale-
niu ustawy o reformie podatkowej49. Członkowie gangu ukryci przed lobby-
stami spotykali się w biurze przewodniczącego przed właściwymi obradami 
komisji i wypracowywali zakończony powodzeniem kompromis. Po latach 

45  Ronald Brownstein z tygodnika „National Journal” przytacza w poświęconym gangom 
tekście wypowiedź Michaela Franca z Heritage Foundation, że komisje uległy bałkanizacji, 
wielokrotnie były omijane przez kierownictwa partyjne i nie są już forum do dokonywania 
uzgodnień. Zob. R. Brownstein, Can Bipartisan Cooperation Save Us From Stalemate?, „National 
Journal” May 9, 2013, http://www.nationaljournal.com/columns/political-connections/can-
bipartisan-cooperation-save-us-from-stalemate-20130509 (30.10.2013).

46  Zob. S.F. Rasky, Th e New Gang in Town Confronts House Chiefs, „Th e New York Times”, 
July 27, 1989, http://www.nytimes.com/1989/07/27/us/washington-talk-the-new-gang-in-
town-confronts-house-chiefs.html (30.10.2013).

47  Zob. m.in. H. Przybyla, Collins a Gang of One in Pressing Congress to Break Impasse, 
„Bloomberg Businessweek” October 15, 2013, http://www.businessweek.com/news/2013-10-
15/collins-a-gang-of-one-in-pressing-congress-to-break-debt-impasse (30.10.2013).

48  Zob. R. Brownstein, op.cit.
49  S. Grady, Frustration Evolves Into Tax Reform, „Th e Pittsburgh Press” May 9, 1986, s. B3.
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Packwood wspominał, że w czasie tych negocjacji Senat był zupełnie inną 
izbą, panowała w nim uprzejmość i szczerość, czemu sprzyjały bliskie więzi 
towarzyskie między senatorami z obu partii50.

W 2005 roku sukcesem, jak się wtedy mogło wydawać, zakończyła się 
działalność Gangu Czternaściorga. Sprawa dotyczyła groźby zastosowania 
tzw. opcji nuklearnej. Senatorzy demokratyczni blokowali wtedy zatwierdza-
nie nominacji sędziowskich przedkładanych przez prezydenta Busha. Re-
publikanie zapowiedzieli wówczas, że przełamią fi libuster demokratów dzięki 
kreatywnemu wykorzystaniu możliwości regulaminowych, bez konieczności 
uzyskiwania większości kwalifi kowanej51. Opcja nuklearna oznaczała w tym 
kontekście zakaz stosowania taktyki fi libuster przy rozpatrywaniu nominacji 
sędziowskich. Sprawa ta odbiła się szerokim echem. W komentarzu redak-
cyjnym dziennika „Th e New York Times” napisano, że zabiegi republikanów 
grożą trwałym uszkodzeniem systemu checks and balances52. Ten „nuklearny” 
kryzys proceduralny udało się zażegnać dzięki postawie gangu czternaścior-
ga senatorów (z równym udziałem demokratów i republikanów), składające-
go się ze „starych wyg kongresowych, indywidualistów i umiarkowanych”53. 
Gang zawarł nieformalne porozumienie, na mocy którego republikanie wy-
rzekli się opcji nuklearnej, a demokraci zobowiązali się do niestosowania 
fi libustera w sprawach nominacji sędziowskich poza wyjątkowymi sytuacja-
mi. Niewątpliwie był to w silnie spolaryzowanym już wówczas Senacie zna-
czący sukces członków gangu, ale trzeba zaznaczyć, że ich porozumienie nie 
wymagało reakcji całej izby, a tym bardziej Kongresu. Grupa czternaściorga 
sprzymierzonych senatorów była na tyle liczna, że głosami swoich członków 
mogła udaremnić zarówno fi libuster demokratów, jak i nuklearne groźby 
republikanów. Trafnie jednak przypuszczał w swej analizie Tomasz Litwin, 
że usłyszymy o kolejnych próbach wprowadzenia nowej opcji nuklearnej54. 
Tak też się stało w listopadzie 2013 roku, tym razem jednak to demokra-
ci wykorzystali opcję nuklearną przeciwko republikanom, kończąc zwykłą 
większością przedłużone debaty nad nominacjami sędziowskimi przedłożo-
nymi przez prezydenta Obamę55. Porozumienie sprzed ośmiu lat zostało więc 

50  S. Duin, Bob Packwood’s Refl ection on 1986 Tax Reform Raises Question. Is Unanimous 
Consent Still Possible?, OregonLive.com (30.10.2013); http://www.oregonlive.com/
news/oregonian/steve_duin/index.ssf/2010/04/bob_packwoods_reflection_on_19.html 
(30.10.2013).

51  Sprawę objaśnia na tle wcześniejszych precedensów T. Litwin w: idem, op.cit., s. 324 i n.
52  On the „Nuclear Brink”, „Th e New York Times” May 21, 2005, http://www.nytimes.

com/2005/05/21/opinion/21sat1.html (30.10.2013).
53  T.E. Mann, N.J. Ornstein, Th e Broken Branch…, s. 168.
54  T. Litwin, op.cit., s. 344.
55  J.W. Peters, In Landmark Vote, Senate Limits Use of the Filibuster, „Th e New York Times” 

November 21, 2013, http://www.nytimes.com/2013/11/22/us/politics/reid-sets-in-motion-
steps-to-limit-use-of-fi libuster.html (30.10.2013).
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zerwane, konsekwencje mogą być dalekosiężne, a tym razem nie doszło do 
ukonstytuowania się żadnego ponadpartyjnego gangu.

Działalność Gangu Czternaściorga w 2005 roku pokazała, że ponadpar-
tyjna, odpowiednio liczebna grupa, może zmienić układ sił w Senacie w spra-
wach proceduralnych. Inaczej sytuacja wygląda w ostatnich latach w odnie-
sieniu do kwestii merytorycznych, których oczekiwanym rezultatem jest 
uchwalenie ustawy. Sukces Gangu Czternaściorga i nagłośnienie tej sprawy 
w mediach spowodowały, że po 2005 roku anonsowano powstawanie kolej-
nych gangów.

W 2007 roku podjęto w Kongresie kolejną próbę rozwiązania problemu 
milionów nielegalnych imigrantów przebywających w Stanach Zjednoczo-
nych. Zawiązał się wówczas na forum Senatu ponadpartyjny Gang Dwanaś-
ciorga, z udziałem wielu wpływowych i doświadczonych polityków, takich 
jak Ted Kennedy, John McCain, Lindsey Graham i Arlen Specter56. Mimo 
tych starań, a także mimo aktywności prezydenta Busha, projekt ustawy po-
pierany przez gang nie zyskał wymaganej większości w Senacie. W 2013 roku 
trwały w Kongresie prace nad kolejną próbą reformy imigracyjnej. Tym ra-
zem projekt był przygotowany przez Gang Ośmiu, z częściowym udziałem 
członków Gangu Dwanaściorga. Projekt zyskał w połowie 2013 rok poparcie 
Senatu, dalsze losy ustawy zależą od stanowiska Izby Reprezentantów kon-
trolowanej przez republikanów. Na podsumowującej 2013 rok konferencji 
prasowej prezydent Obama mógł jedynie wyrazić nadzieję, że w 2014 roku 
Izba uchwali ustawę.

Od 2011 roku działał w Senacie Gang Sześciu starający się osiągnąć kom-
promis w sprawie budżetu, w tym redukcji defi cytu i limitu zadłużenia. Jak 
wiadomo, nie udało się uniknąć impasu w tej sprawie ani w 2011, ani w 2013 
roku, ale w grudniu 2013 roku obie izby Kongresu uchwaliły kompromisowy 
budżet, który obejmuje także wydatki w 2015 roku i tym samym oddala cza-
sowo groźbę kolejnego wstrzymania pracy administracji federalnej.

Wspomniany wyżej Gang Dziesięciorga/Dwadzieściorga zajmujący się 
w 2008 roku problemami energetycznymi, między innymi „zieloną energe-
tyką”, nie doprowadził w burzliwym roku wyborczym do pożądanej przez 
jego członków zmiany prawa. Niepowodzeniem zakończyły się także prace 
dwuosobowego gangu Manchina-Toomeya w sprawie kompromisowych 
ograniczeń w dostępie do broni palnej, w kwietniu 2013 roku Senat odrzucił 
ich projekt. Trudno mówić również o sukcesie Gangu Sześciorga, który pod 
przywództwem senatora Baucusa próbował w trakcie wielomiesięcznych ne-
gocjacji osiągnąć w 2009 roku kompromis w sprawie reformy służby zdrowia, 

56  J. Hirschfeld Davis, „Gang of 12” Mulls Over Immigration Bill, „Th e Washington 
Post” May 24, 2007, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/24/
AR2007052400249.html (30.10.2013).
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krytykowany zarówno przez demokratów, jak i przez republikanów, a następ-
nie zaniknął po połączeniu w Senacie projektów z dwóch komisji57.

Powyższy przegląd działalności ponadpartyjnych gangów, niemający cha-
rakteru wyczerpującego także ze względu na trudności z klasyfi kowaniem 
pewnych form współpracy jako gangów, musi być uzupełniony zastrzeże-
niem wyjaśniającym przede wszystkim niepowodzenia tych inicjatyw. Nie-
porozumieniem byłby osąd, że gangi stanowią forum współpracy między 
dwiema głównymi partiami w Kongresie, a ich członkowie są emisariusza-
mi wykuwającymi kompromis na zlecenie kierownictw partyjnych. Sytuacja 
jest zgoła odmienna, można raczej mówić w przypadku gangów o indywi-
dualnych inicjatywach garstki deputowanych, którzy nie chcą akceptować 
narastającego klinczu partyjnego w Kongresie, więc wypracowują kompro-
mis z nadzieją, że przekonają do niego pozostałych członków swych partii. 
Dobrym przykładem jest tu działalność nietypowego w tym zestawieniu, 
bo działającego w Izbie Reprezentantów Gangu Siedmiu, który starał się 
w 2013 roku stworzyć kompromisowy plan reformy imigracyjnej, równo-
legle do prac w Senacie. Republikańscy członkowie tego gangu wycofali się 
ostatecznie z prac, ponieważ nie uzyskali poparcia kierownictwa swego klu-
bu58. Dwuletnia działalność Gangu Sześciu w sprawie budżetu skończyła się 
niepowodzeniem w 2011 roku, bo zaproponowany przez Gang kompromis 
został poparty publicznie przez prezydenta Obamę, co wywołało usztywnie-
nie pozycji lidera republikanów w Izbie, Johna Boehnera, naciskanego przez 
rosnące szeregi bezkompromisowych dogmatyków w jego klubie59. Według 
Roberta G. Kaisera z „Th e Washington Post” (któremu zawdzięczamy pasjo-
nującą i dogłębną analizę procesu ustawodawczego w Kongresie w sprawie 
regulującej instytucje fi nansowe tzw. ustawy Dodda-Franka z 2010 roku60) 
w trakcie negocjacji w 2008 roku nad monumentalnym planem fi nansowej 
pomocy dla banków i fi rm (TARP) asystent kongresmena Boehnera – pub-
licznie deklarującego konstruktywny udział w negocjacjach – w poufnych 
e-mailach tłumaczył, że negocjacje będą pozorowane, republikanie w Izbie 
nie przystąpią do porozumienia, tak by odpowiedzialność za TARP spadła na 

57  Zob. W.F. Pewen, Th e Health Care Letdown, „Th e New York Times” March 15, 2010, 
http://www.nytimes.com/2010/03/16/opinion/16pewen.html (30.10.2013).

58  Zob. G. Sargent, In blow to immigration reform, House ‘gang of seven’ bill looks dead, 
„Th e Washington Post” September 20, 2013, http://www.washingtonpost.com/blogs/plum-
line/wp/2013/09/20/in-blow-to-immigration-reform-house-gang-of-seven-bill-looks-dead/ 
(30.10.2013).

59  T.E. Mann, N.J. Ornstein, It’s Even Worse…, s. 18–19.
60  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law 111–

203, 111th Congress. Nazwa tej ustawy, uchwalonej w odpowiedzi na krach fi nansowy, 
którego kulminacyjny punkt zdarzył się we wrześniu 2008 r., pochodzi od Chrisa Dodda, 
przewodniczącego senackiej komisji bankowości, oraz Barneya Franka, przewodniczącego 
komisji Izby Reprezentantów do spraw usług fi nansowych.
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Biały Dom i demokratów61. Barack Obama w trakcie swej prezydentury kil-
kakrotnie ścierał się z republikanami w Kongresie, którzy paraliżowali pracę 
jego administracji odmową podwyższenia limitu zadłużenia. W 2006 roku 
senator Obama głosował jednak przeciwko podwyższeniu limitu zadłużenia, 
a stanowisko to wymierzone było w ówczesnego prezydenta Busha.

Można zaryzykować porównanie, że podobnie do kryzysu fi nansowego 
z 2008 roku, w którym główną rolę odegrały toksyczne aktywa, w Kongre-
sie USA obserwujemy bliski punktu krytycznego wzrost liczby toksycznych 
aktywów politycznych. Tracą bowiem wartość dawne metody uprawiania 
racjonalnej polityki. Lyndon B. Johnson, Master of the Senate, jako lider de-
mokratycznej większości w tej izbie w latach 1953–1960 zmierzyć się mu-
siał z jednym przypadkiem fi libustera. Harry Reid jako lider demokratycznej 
większości w Senacie w latach 2007–2012 był świadkiem ponad 300 fi libuste-
rów62. Szykany parlamentarne, które stały się w ciągu dwóch ostatnich dekad 
codziennością w Kongresie, są wyrazem polaryzacji politycznej wypływającej 
z radykalnej zmiany kompozycji obu głównych frakcji w Kongresie. Repub-
likańska senator Olympia Snowe, weteranka Gangu Czternaściorga i Gangu 
Sześciorga, w swym wystąpieniu na temat wpływu stronniczości partyjnej na 
efektywność Kongresu przytoczyła interesujące dane. W 2011 roku ani jeden 
senator z Partii Demokratycznej nie głosował „bardziej na prawo” od dowol-
nego senatora z Partii Republikańskiej. Odpowiednio żaden senator z Partii 
Republikańskiej nie miał w swym dorobku głosowań wyrażających stanowi-
sko bardziej lewicowe od któregokolwiek z senatorów Partii Demokratycz-
nej. Zanik deputowanych o umiarkowanych poglądach występuje również 
w Izbie Reprezentantów. Senator Snowe wspomina, że na początku lat 80. 
jako członkini Izby Reprezentantów obserwowała Izbę, w której pełno było 
konserwatywnych demokratów i liberalnych republikanów. Część wspólna 
między zbiorem republikanów a zbiorem demokratów była okazała: według 
rankingu głosowań z 1982 roku pomiędzy wynikami najbardziej liberalnego 
republikanina a najbardziej konserwatywnego demokraty znalazły się wyniki 
344 deputowanych. W 2011 roku takich łączących obie frakcje deputowa-
nych było zaledwie szesnastu63.

Zdaniem cytowanych tu autorów alarmistycznej pracy, T.E. Manna i N.J. 
Ornsteina, w Kongresie główne frakcje stały się antagonistyczne jak partie 
w systemie parlamentarnym, co w amerykańskim systemie rządowym, opar-

61  R.G. Kaiser, op.cit., s. 123.
62  D.S. Rudesill, Hyper-Partisanship and the Law. Framing the Debate, „Georgetown 

Journal of Law and Public Policy”, Summer 2012, vol. 10, s. 343.
63  O. Snowe, Th e Eff ect of Modern Partisanship on Legislative Eff ectiveness in the 112th 

Congress, „Harvard Journal of Legislation” Winter 2013, vol. 50, s. 25. Na temat przyczyn 
zaniknięcia politycznego centrum i oczyszczania się partii w swe coraz bardziej wydestylowane 
formy szerzej w: R.H. Pildes, Why the Center does not hold. Th e Causes of Hyperpolarized 
Democracy in America, „California Law Review” April 2011, nr 99, s. 273 i n.
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tym na różnych założeniach, prowadzi do utraty zdolności do podejmowania 
w Kongresie rozstrzygnięć64. Pragnę tu jednak zwrócić uwagę na sprawę po-
zornie pomniejszą, ale w mojej ocenie znaczącą.

W trakcie prac nad reformą służby zdrowia, ostatecznie uchwaloną 
w 2010 roku jako Patient Protection and Aff ordable Care Act, niezmierne było 
zaangażowanie prezydenta Obamy i Białego Domu w pozyskanie poparcia 
Kongresu dla reformy. Pewien niezdecydowany członek Izby Reprezentan-
tów ujawnił, że tylko jednego dnia dzwonił do niego w tej sprawie prezydent 
Obama, przewodnicząca Izby Nancy Pelosi, szef personelu Białego Domu, 
sekretarz zdrowia i sekretarz edukacji. Z kongresmenem Dennisem Kucini-
chem sprzeciwiającym się projektowi uchwalanemu w Izbie prezydent Oba-
ma spotkał się osobiście czterokrotnie, poleciał z nim na wiec do jego okręgu 
wyborczego w Cleveland i długo przekonywał w bezpośredniej rozmowie na 
pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One65. Czas i wysiłek włożo-
ny osobiście przez prezydenta supermocarstwa w pozyskanie poparcia jed-
nego kongresmena mógłby wywołać mylne wrażenie na temat prominencji 
D. Kucinicha. Trzeba więc wyjaśnić, że był on wtedy szeregowym członkiem 
komisji edukacji i pracy, partyjnym kolegą Baracka Obamy w Partii Demo-
kratycznej, a jego sprzeciw wobec tej wersji reformy systemu opieki zdrowot-
nej wynikał z oceny, że nie jest ona dostatecznie lewicowa. Uwagi o zbliżeniu 
do systemu parlamentarnego nie oznaczają więc bynajmniej, że polaryzacja 
partyjna wywołuje zwarcie szeregów i dyscyplinę wewnątrz frakcji.

Wyobrażenie o skali uciążliwego wysiłku negocjacyjnego (jakiego wyma-
ga uchwalenie ważnej ustawy) skierowanego zarówno do opozycji, jak i do 
własnego klubu daje opis uchwalania ustawy Dodda-Franka autorstwa Ro-
berta G. Kaisera, który miał przywilej bezpośredniego dostępu do głównych 
uczestników tej batalii, w tym do wykonującego tytaniczną pracę aparatu 
urzędniczego w Kongresie. Przewodniczący senackiej komisji bankowości, 
Chris Dodd z Partii Demokratycznej, dysponujący znacznym dorobkiem 
z trzech dekad pracy w Senacie, stwierdza wprost, że każdy jego sukces w iz-
bie opierał się na tym, że miał w danej sprawie republikańskiego partnera, bo 
nie jest możliwe uchwalenie dużej, ważnej ustawy bez porozumienia ponad-
partyjnego66. Wypróbowanym partnerem Dodda był republikański senator 
Richard Shelby, toteż w relacji Kaisera znajdujemy rozbudowany opis sub-
telnej rozgrywki psychologicznej prowadzonej między oboma senatorami. 

64  T.E. Mann, N.J. Ornstein, It’s Even Worse…, s. xiii.
65  Szczegółowo zabiegi Białego Domu i liderów partyjnych w tej sprawie opisuje B. Sinclair, 

op.cit, s. 186–232. Sam kongresmen Dennis Kucinich wyznał żartobliwie, że świadomy tego, 
jak często głosował nie po myśli prezydenta, uznał, że właściwy strój na tę okazję powinien 
obejmować także spadochron. Zob. D. Milbank, Kucinich’s health-care vote could be Obama’s 
lucky charm, „Th e Washington Post”, March 18, 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/03/17/AR2010031702461.html (30.10.2013).

66  R.G. Kaiser, op.cit., s. 189.
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Z nie mniejszym zaangażowaniem prowadzący prace nad tym projektem 
w Izbie Reprezentantów kongresmen Barney Frank musiał jednak zabiegać 
o poparcie w szeregach samych demokratów. W jednym przypadku sprawie-
nie, aby demokratyczni członkowie jego komisji, zrzeszeni w Klubie Czarno-
skórych Kongresmenów (Black Caucus), opuścili ważne głosowanie w komi-
sji i nie zagłosowali przeciw części projektu, wymagało od przewodniczącego 
Franka poufnego spotkania z prezesem banku Goldman Sachs, który zgodził 
się renegocjować kilkusetmilionowe zadłużenie przedsiębiorstwa należącego 
do najbardziej wpływowego członka Black Caucus67. Podkreślmy, że poparcie 
w komisji fragmentu fundamentalnego projektu ustawy autorstwa polityków 
Partii Demokratycznej wymagało niechlubnych zabiegów, które sprawiły, że 
dziesięciu kongresmenów z tej samej partii zgodziło się nie dołączyć do gło-
sowania.

Na tym tle można stwierdzić, że powszechne w ostatnich dwóch dekadach 
ponadpartyjne kongresowe gangi stanowią dodatkową płaszczyznę współ-
pracy w Kongresie, zwłaszcza w Senacie, która co prawda przykuwa uwa-
gę mediów i wyborców, ale ograniczana jest przez tendencje w amerykań-
skiej polityce powodujące, że przestrzeń dla takiej współpracy się zmniejsza, 
a kompromisowe propozycje przyjmowane w obrębie gangów nie stają się by-
najmniej wytycznymi oczekiwanymi przez całą izbę, lecz wręcz mogą budzić 
irytację kierownictw partyjnych i narażają umiarkowanych kongresmenów 
na ataki co bardziej radykalnych polityków. Przykładem może być postawa 
senatora Teda Cruza, którego rosnący wpływ na Partię Republikańską dopro-
wadził między innymi do tego, że jego republikański kolega z Senatu, Marco 
Rubio, wycofał się z popierania kompleksowej reformy imigracyjnej, którą 
współtworzył w ramach Gangu Ośmiu68.

Kongresowe gangi można uznać za tworzony doraźnie substytut komisji 
parlamentarnych. Udział w gangu oznacza zwykle udział w czasochłonnych 
negocjacjach, na przykład Gang Sześciorga w 2009 roku odbył 31 spotkań 
w ciągu 4 miesięcy69. Wydaje się, że zawiązujący czynią to nie w celu zdoby-
cia łatwego poklasku, lecz z powodu szczerej chęci osiągnięcia porozumie-
nia i poruszenia machiny parlamentarnej. W tym sensie nie należy narzekać 
na umiarkowaną skuteczność gangów. W kontraście do fi lipiki Teda Cruza, 
której opis otwiera niniejsze uwagi, czy popisu w 1991 roku wspierającego 
Newta Gingricha kongresmena Jima Nussle’a, który demonstrując zawsty-
dzenie Izbą Reprezentantów, wystąpił w niej w papierowej torbie na głowie – 
we współczesnym Kongresie działalność gangów i przedkładane przez nie 
projekty stanowią przynajmniej merytoryczny punkt odniesienia. Gangi są 

67  Ibidem, s. 179–183.
68  Zob. A. Bolton, Ted Cruz Looms Large over Comprehensive Immigration Reform, „Th e 

Hill”, October 29, 2013, http://thehill.com/homenews/senate/188422-ted-cruz-looms-large-
over-comprehensive-immigration-reform (30.10.2013).

69  B. Sinclair, op.cit., s. 192.
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kompromisową, ale i desperacką, próbą dostosowywania się do paraliżują-
cej Kongres polaryzacji rozgrywającej się w dużym stopniu na pograniczu 
norm regulaminowych, które przecież nie afi rmują fi libusterów, blokad se-
natorskich czy rozmaitych procedur specjalnych (na przykład fi libuster przez 
poprawki w Izbie Reprezentantów). Uzasadnia to zachowanie w polskiej 
terminologii oryginalnego słowa „gang”, które dobrze oddaje nieformalny, 
pozanormatywny charakter takich parlamentarnych sprzysiężeń będących 
reakcją na niedowład Kongresu.

Miarą tego stanu niech będzie wyliczenie siedmiu spraw, które zdołał ure-
gulować w uchwalonych aktach Kongres w 2013 roku: monety pamiątkowe 
baseballowej galerii sław, nadanie nazwy mostowi na Missisipi, hydroelek-
trownia w stanie Utah, park narodowy na Alasce, zmiana nazwy lokalnego 
centrum kontroli ruchu lotniczego, uregulowanie statusu Wysp Mariańskich, 
zwiększenie dostępności autostrzykawek z adrenaliną dla szkół (Kongres 
uporał się z tym aktem w ciągu dwóch lat). Te kilka kwestii, nieprzesadnie 
istotnych w legislaturze reprezentującej ponad 300 milionów mieszkań-
ców, to przeszło 10% dorobku prawodawczego Kongresu za cały 2013 rok. 
Zmniejszenie ustawodawstwa ogólnopaństwowego i narastające trudności 
z zapewnieniem fi nansowania administracji federalnej są w pewnej mierze 
kolejną odsłoną sporu o siłę i kompetencje władzy centralnej, który na po-
czątku istnienia Unii rozgorzał między stronnictwem George’a Washingto-
na i Johna Adamsa a stronnictwem Th omasa Jeff ersona i Jamesa Madisona. 
Kolejnym aktem będzie reakcja wyborców, zwłaszcza sympatyków Partii Re-
publikańskiej, na tych kongresmenów, którzy poparli w grudniu 2013 roku 
kompromisowy budżet.
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