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SYSTEM PARTYJNY FRANCJI

I. Uwarunkowania systemu partyjnego

Francuskie partie polityczne, jako ugrupowania o wyodrębnionej strukturze or-
ganizacyjnej i masowym członkostwie, ukształtowały się w okresie III Republiki 
(1870–1940). Od czasów Rewolucji Francuskiej istniały wprawdzie zróżnicowane 
nurty polityczne, ale działały jedynie jako frakcje parlamentarne, którym brak było 
wewnętrznej spójności. Scalała je najczęściej osoba przywódcy, a więzi osobiste 
górowały nad relacjami o charakterze sformalizowanym1. Upowszechnienie prawa 
wyborczego w drugiej połowie XIX w. stworzyło impuls do szerzej zakrojonej dzia-
łalności politycznej na szczeblu komitetów wyborczych. Daleko idące zmiany przy-
niosło jednak dopiero przyjęcie pierwszej we Francji podstawy prawnej działalności 
partii politycznych w postaci ustawy o stowarzyszeniach z 1 lipca 1901 r. Dzięki 
temu stworzone zostały przesłanki do ugruntowania się struktur partyjnych i rozwoju 
nowoczesnych ugrupowań politycznych, a co za tym idzie – również do wykształce-
nia się zrębów systemu partyjnego.

W pierwszych dekadach XX w. istniejące ugrupowania polityczne charakteryzo-
wały się jednak nadal wysokim stopniem wewnętrznego zróżnicowania przy utrzy-
mującej się słabości organizacyjnej, czemu towarzyszyło zjawisko fragmentaryzacji 
systemu partyjnego. Zauważalne były dodatkowo głębokie konfl ikty ideologiczne 
pomiędzy poszczególnymi nurtami reprezentowanymi w przestrzeni rywalizacji 
partyjnej2. Tworzenie bardziej scentralizowanych i zdyscyplinowanych ugrupowań 
politycznych miało miejsce po zakończeniu drugiej wojny światowej3. W okresie 
IV Republiki (1946–1958) logika relacji międzypartyjnych cechowała się izolacją 
partii gaullistowskiej i partii komunistycznej przy dominacji tzw. ugrupowań trze-
ciej siły: radykałów, socjalistów i chadeków, tworzących skład kolejnych gabinetów. 

1 B. Zdaniuk, Wybory parlamentarne we Francji 1789–1914. Problem reprezentatywności wy-
boru, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005, s. 189–190.

2 R. Höhne, Das Parteiensystem Frankreichs [w:] O. Niedermayer, R. Stöss, M. Haas (Hrsg.), 
Die Parteiensysteme Westeuropas, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, s. 162.

3 A. Cole, Stress, Strain and Stability in the French Party System [w:] J. Evans (ed.), The French 
Party System, Manchester University Press, Manchester–New York 2003, s. 11–12.
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Oznaczało to de facto przywrócenie reguł gry politycznej z okresu III Republiki4, 
skutkujących częstymi kryzysami rządowymi, a w konsekwencji brakiem stabilizacji 
całego systemu politycznego. Wraz z narastającymi problemami doby dekolonizacji 
rodziło to coraz silniejsze dążenia do rezygnacji z klasycznego modelu rządów parla-
mentarno-gabinetowych i wyraźnego wzmocnienia organów władzy wykonawczej. 

Zalążki systemu partyjnego współczesnej Francji wyznaczyły przemiany ustro-
jowo-polityczne schyłku lat 50. XX w., prowadzące do uchwalenia w 1958 r. nowej 
konstytucji i ustanowienia V Republiki. W przeciwieństwie do systemu politycznego 
IV Republiki, po 1958 r. praktyka sprawowania władzy uległa stabilizacji. Powo-
ływane rządy cechowały się dużo większą trwałością i nie były podatne na zmien-
ne fl uktuacje bieżącej koniunktury politycznej. Znaczenie kluczowe zyskały orga-
ny egzekutywy, w której wyeksponowana została pozycja prezydenta. W nowych 
warunkach ustrojowych odmiennie zarysowały się miejsce i rola poszczególnych 
ugrupowań w systemie politycznym państwa. Stopniowym przekształceniom ulegała 
struktura systemu partyjnego. Nastąpiło wykrystalizowanie się prawicowego i le-
wicowego bloku politycznego, tworzących główne komponenty istniejącego układu 
politycznego w parlamencie.

W pierwszych latach V Republiki na funkcjonowanie instytucji politycznych od-
działywały poglądy i osobowość ówczesnego prezydenta, Charles’a de Gaulle’a (pre-
zydentura w latach 1959–1969). W systemie partyjnym pozycję pierwszoplanową 
zajmowała Unia na rzecz Nowej Republiki (Union pour la Nouvelle République, 
UNR), ugrupowanie ściśle związane z szefem państwa i wspierające realizację okre-
ślanej przez niego linii politycznej. W 1967 r. partia gaullistowska przyjęła nazwę 
Unii Demokratów na rzecz V Republiki (Union des Démocrates pour la Ve Répu-
blique, UDVe), a w okresie późniejszym Unii Demokratów na rzecz Republiki (Union 
des Démocrates pour la République, UDR). W 1976 r. ugrupowanie gaullistowskie 
zostało przekształcone w Zgromadzenie na rzecz Republiki (Rassemblement pour 
la République, RPR). Do ukształtowania się drugiego z segmentów prawicowego 
bloku politycznego doszło pod koniec lat 70. W 1978 r. pod auspicjami ówczesnego 
prezydenta V. Giscarda d’Estaing utworzona została Unia na rzecz Demokracji Fran-
cuskiej (Union pour la Democratie Française, UDF), stanowiąca federację mniej-
szych ugrupowań centrum i prawej strony sceny politycznej. W skład UDF weszło 
m.in. Centrum Demokratów Społecznych (Centre des Démocrates Sociaux, CDS) 
oraz Partia Republikańska (Parti Républicain, PR). Partie tworzące porozumienie 
pozostały podmiotami o charakterze autonomicznym5.

Procesy integracyjne partii lewicy rozpoczęło utworzenie Federacji Lewicy De-
mokratycznej i Socjalistycznej (Féderation de la Gauche Démocrate et Socialiste, 
FGDS), zrzeszającej ugrupowania lewicy niekomunistycznej. W skład Federacji 
weszli m.in. socjaliści i radykałowie. Przed wyborami parlamentarnymi z 1967 r. 
zawarte zostało porozumienie wyborcze z Francuską Partią Komunistyczną (Parti 

4 M. Morabito, D. Bourmaud, Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789–1958), Temi-
da 2, Białystok 1996, s. 510–516. 

5 É. Agrikoliansky, Les partis politiques en France, Armand Colin, Paris 2008, s. 112–113.
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Communiste Français, PCF). Porozumienie to stworzyło korzystne przesłanki dla 
podjęcia współdziałania różnych ugrupowań szeroko pojętej lewicy, opartego na 
ujednoliconych podstawach programowych. W 1969 r. powołana została – w miej-
sce istniejącej dotychczas Francuskiej Sekcji Międzynarodówki Robotniczej (Sec-
tion Française de l’Internationale Ouvrière, SFIO) – nowa formacja, która przyjęła 
nazwę Partii Socjalistycznej (Parti Socialiste, PS)6. Krokiem w kierunku integracji 
środowiska francuskiej lewicy było wypracowanie wspólnego programu PS i PCF, 
do którego podpisania doszło w 1972 r.7

Przy postępującej marginalizacji mniejszych ugrupowań wyraźnie zarysowały się 
u schyłku lat 70. cztery główne nurty polityczno-doktrynalne w ramach systemu par-
tyjnego. W przypadku bloku centroprawicowego były to partia prawicy gaullistow-
skiej oraz federacja ugrupowań prawicy liberalnej. W latach 70. wykrystalizowały 
się również dwa nurty francuskiej lewicy: socjalistyczny i komunistyczny. Apogeum 
tego procesu wyznaczyły wyniki wyborów parlamentarnych z 1978 r., w trakcie któ-
rych RPR, UDF, PS i PCF zdobyły łącznie ponad 90% głosów, przy czym poparcie 
dla każdego z ugrupowań ukształtowało się na zbliżonym poziomie8. Wskazywało 
to na względną równowagę pomiędzy czterema wyodrębnionymi nurtami politycz-
no-doktrynalnymi. W wyborach do Zgromadzenia Narodowego w 1981 r. wyraźne 
zwycięstwo odnieśli socjaliści, którzy po raz pierwszy w dotychczasowej historii 
V Republiki objęli stanowiska rządowe. Wzmiankowane cztery formacje nadal jed-
nak wyznaczały podstawową strukturę systemu partyjnego. Wyniki kolejnych elekcji 
parlamentarnych decydowały o utrwaleniu się regularnego procesu alternacji władzy. 
Począwszy od lat 80., prawicowe i lewicowe ekipy polityczne periodycznie wymie-
niały się u steru rządów.

W ostatnich dwóch dekadach XX w. miało miejsce wyłonienie się nowych sił 
politycznych. Niektóre z dotychczas istniejących formacji o dużym potencjale po-
litycznym uległy natomiast trwałej marginalizacji. Zmiany w systemie partyjnym 
wiązały się głównie z pojawieniem się nowych kwestii o dużym znaczeniu politycz-
nym, takich jak imigracja, procesy integracyjne w Europie i ochrona środowiska, 
które stawały się ważnym składnikiem koncepcji programowych powstających partii 
politycznych9. Zmianom w systemie partyjnym sprzyjało zastosowanie w wyborach 
parlamentarnych z 1986 r. proporcjonalnego systemu wyborczego, które stworzy-
ło większe szanse mniejszym ugrupowaniom. Poza wyłonieniem się nowych partii 
o stosunkowo niewielkim potencjale politycznym we francuskim systemie partyjnym 
ujawniła się tendencja do zmian w kierunku spadku znaczenia istotnych elementów 
obu dotychczasowych bloków – UDF i PCF – które w latach 90. częściowo utraci-
ły poparcie wyborców i nie odgrywały już tak istotnej roli politycznej. W ostatniej 

6 P. Avril, La Ve République. Histoire politique et constitutionnelle, PUF, Paris 1994, s. 143–
–144; F. Borella, Les partis politiques dans la France d’aujourd’hui, Seuil, Paris 1990, s. 159–160; 
C. Ysmal, Les partis politiques sous la Ve République, Montchrestien, Paris 1989, s. 73–77.

7 A. Jamróz, System partyjny współczesnej Francji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1990, s. 53–57; C. Ysmal, Les partis politiques…, op. cit., s. 82–83.

8 A. Cole, Stress, Strain…, op. cit., s. 12.
9 Ibidem, s. 13–14.

129

System partyjny Francji



dekadzie XX w. nasileniu uległo zjawisko utraty zwartości w ramach prawicowego 
i lewicowego bloku politycznego10.

We francuskim porządku prawnym działalność partii politycznych normu-
ją przepisy rangi zarówno konstytucyjnej, jak i ustawowej. Regulacje dotyczące 
ugrupowań reprezentowanych w izbach parlamentu zawarte zostały ponadto w re-
gulaminach Zgromadzenia Narodowego i Senatu. W wyniku przyjęcia konstytucji 
V Republiki z 4 października 1958 r. dokonano instytucjonalizacji partii politycz-
nych w przepisach ustawy zasadniczej. Ich funkcjonowanie uregulowane zostało 
już w pierwszym rozdziale „O suwerenności”. Artykuł 4 konstytucji stanowi, że 
partie i ugrupowania polityczne współdziałają w wyrażaniu woli w drodze wybo-
rów. Powstają i działają swobodnie. Powinny one respektować zasady suwerenności 
narodowej i demokracji11. Należy odnotować, że zagadnienie funkcjonowania partii 
politycznych zostało unormowane już w pierwotnym tekście przyjętej konstytucji, 
stanowiąc jeden z pierwszych przykładów konstytucjonalizacji tej problematyki, 
jakich dostarczały przyjmowane po drugiej wojnie światowej ustawy zasadnicze 
państw zachodniej Europy.

W kolejnych latach istnienia V Republiki art. 4 konstytucji dwukrotnie nowelizo-
wano. W 1999 r. dodano ust. 2, według którego partie i ugrupowania polityczne przy-
czyniają się do urzeczywistnienia na warunkach określonych w ustawie zasady wyra-
żonej w art. 3 ust. 5, która mówi o wspieraniu równego dostępu kobiet i mężczyzn do 
mandatów przedstawicielskich i stanowisk pochodzących z wyboru12. Kolejna nowe-
lizacja została przeprowadzona w 2008 r. Wzmiankowana zasada równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn – przesunięta w wyniku rewizji z 2008 r. do art. 1 ust. 2 – rozsze-
rzona została o dostęp do funkcji zawodowych i społecznych. Artykuł 4 uzupełniono 
natomiast o ust. 3, zgodnie z którym ustawa gwarantuje pluralizm wyrażania opinii 
i równe uczestnictwo partii i ugrupowań politycznych w demokratycznym życiu na-
rodu13. W następstwie tych zmian konstytucyjna rola partii politycznych została więc 
rozszerzona o kwestie związane z zapewnieniem równego statusu obu płci w zakre-
sie dostępu do stanowisk publicznych. Status ugrupowań politycznych wzmocniono 
natomiast poprzez zadeklarowanie expressis verbis zasady szeroko pojętego plurali-
zmu, a także równej podmiotowości partii na arenie rywalizacji politycznej.

We Francji szereg regulacji prawnych dotyczących partii politycznych zawarto 
w ustawie o przejrzystości fi nansowej życia politycznego z 11 marca 1988 r.14 W la-

10 E. Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, 
s. 31–32.

11 Konstytucja Republiki Francuskiej, tłum. i wstęp W. Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2005, s. 34; La Constitution du 4 octobre 1958, http://www.conseil-constitutionnel.fr 
(dostęp: 20 IX 2009 r.).

12 Loi constitutionnelle n° 99–569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, „Journal Offi ciel de la République Française”, 9 VII 1999 r.

13 Loi constitutionnelle no 2008–724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 
Ve République, „Journal Offi ciel de la République Française”, 24 VII 2008 r.

14 Loi no 88–227 du 11 mars 1988 relative à la transparence fi nancière de la vie politique, 
„Journal Offi ciel de la République Française”, 12 III 1988 r.
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tach późniejszych była ona kilkukrotnie nowelizowana. Ustawa stanowi, że partie 
mają osobność prawną. Mogą one posiadać ruchomości i nieruchomości, a państwo 
przyznaje środki fi nansowe na ich działalność. Środki te dzielone są na dwie rów-
ne części i przyznawane odpowiednio na podstawie kryterium poparcia udzielonego 
w wyborach oraz wielkości reprezentacji w parlamencie. Połowę środków otrzymują 
partie, których kandydaci uzyskali w ostatnich wyborach do Zgromadzenia Narodo-
wego minimum 1% głosów w co najmniej 50 okręgach wyborczych15. Druga część 
przysługuje natomiast ugrupowaniom proporcjonalnie do ilości mandatów w par-
lamencie. Do 31 grudnia każdego roku biura każdej z izb komunikują premierowi 
rozkład miejsc w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie na podstawie złożonych 
przez parlamentarzystów deklaracji16.

Funkcjonowanie partii politycznych na forum organu przedstawicielskiego unor-
mowane zostało w regulaminach obu izb17. Deputowani i senatorowie są zrzesze-
ni w grupach parlamentarnych, które tworzy się przy uwzględnieniu zasady przy-
należności partyjnej. W Zgromadzeniu Narodowym grupa parlamentarna liczy co 
najmniej 20 deputowanych18. Do powstania grupy w izbie wyższej wymagana jest 
przynależność 15 senatorów. W obu izbach obowiązuje zasada, że można być człon-
kiem tylko jednej grupy parlamentarnej. Zarówno w Zgromadzeniu Narodowym, jak 
i w Senacie parlamentarzyści niezależni mogą stowarzyszać się z istniejącymi gru-
pami. W takim wypadku wymagana jest zgoda biura określonej frakcji. Grupom par-
lamentarnym przyznaje się znaczny wpływ na przebieg prac obu izb, m.in. poprzez 
obsadzanie miejsc w komisjach parlamentarnych proporcjonalnie do ich wielkości.

Wśród czynników wpływających na kształt francuskiego systemu partyjnego wy-
mienić należy ustanowiony w 1958 r. system rządów oraz tryb wyboru deputowanych 
do Zgromadzenia Narodowego. Powstaniu dwóch głównych bloków politycznych 
oraz marginalizacji ugrupowań, które opierały się procesowi bipolaryzacji, sprzy-
jały główne zasady nowego ustroju, polegające na odejściu od modelu dominacji 
ciała przedstawicielskiego i uwypukleniu pozycji prezydenta i rządu. Wprowadzenie 
w 1962 r. powszechnych wyborów prezydenckich wsparło proces integracji ugrupo-
wań politycznych wokół jednego z pretendentów do fotela prezydenckiego, którzy 

15 Nieco inne wymogi stosuje się w odniesieniu do partii, które kandydatów wystawiają tylko 
w jednym lub kilku terytoriach zamorskich. Rozdział środków przeprowadza się proporcjonalnie 
do liczby głosów uzyskanych w I turze głosowania. 

16 Na temat prawnej instytucjonalizacji partii politycznych we Francji zob. szerzej: W. Skrzyd-
ło, Ustrój polityczny Francji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 93–102.

17 Règlement de l’Assemblée Nationale, http://www.assemblee-nationale.fr (dostęp: 22 IX 
2009 r.); Règlement du Sénat, http://www.senat.fr (dostęp: 22 IX 2009 r.).

18 Frakcję parlamentarną w Zgromadzeniu Narodowym mogło początkowo utworzyć co naj-
mniej 30 deputowanych. Minimum dwudziestoosobowa liczebność grupy parlamentarzystów obo-
wiązuje od 1988 r. Celem tej zmiany było umożliwienie komunistom zachowania własnej grupy 
parlamentarnej. Po wyborach parlamentarnych z 5 i 12 czerwca 1988 r. dysponowali oni bowiem 
tylko 27 mandatami w Zgromadzeniu Narodowym. Zob. P. Avril, J. Gicquel, Droit parlementaire, 
Montchrestien, Paris 2004; E. Gdulewicz, Parlament Republiki Francuskiej, Wydawnictwo Sejmo-
we, Warszawa 1993, s. 16–17.
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uczestniczyli w II turze głosowania. W dłuższej perspektywie przyczyniało się to do 
prezydencjalizacji istniejącego systemu politycznego. Zjawisko to odnosiło się także 
do poszczególnych partii, których działalność podporządkowana została strategiom 
prezydenckim. W kolejnych latach V Republiki stanowiły one przede wszystkim 
parlamentarne zaplecze egzekutywy. Sprzyjały temu wprowadzone do konstytucji 
mechanizmy parlamentaryzmu zracjonalizowanego, czyli rozwiązania ustrojowe, 
których celem jest zwiększenie stabilności funkcjonowania rządu w warunkach bra-
ku trwałej większości parlamentarnej. Wynikiem tego było rozbudowanie uprawnień 
rządu w trakcie procesu ustawodawczego oraz ograniczenie możliwości parlamen-
tarnej kontroli działań egzekutywy.

Powstanie modelu dwóch silnych bloków politycznych ułatwione zostało wsku-
tek oparcia wyborów do Zgromadzenia Narodowego – izby niższej francuskiego 
parlamentu – na systemie głosowania większościowego w dwóch turach. Na pozio-
mie lokalnym ma to następstwa zbliżone do tych, jakie na szczeblu ogólnokrajo-
wym przypisywano wyborom na urząd głowy państwa. Aby zostać wybranym już 
w I turze, należy uzyskać bezwzględną większość oddanych głosów, która stanowi 
co najmniej 25% liczby wyborców uprawnionych do głosowania w danym okręgu. 
W II turze, która odbywa się po upływie tygodnia, o mandat parlamentarny ubiega-
ją się kandydaci, którzy w I turze otrzymali poparcie minimum 12,5% uprawnio-
nych wyborców. Do uzyskania mandatu wystarcza wówczas większość względna. 
W praktyce w zdecydowanej większości przypadków do II tury przechodzą jedynie 
dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. Mechanizmy wpisane w funkcjonowa-
nie systemu wyborczego sprzyjały konsolidacji spektrum partyjnego również dzięki 
zawieraniu jeszcze przed wyborami porozumień międzypartyjnych o wystawieniu 
wspólnych list kandydatów. Jedynym wyjątkiem od wskazanego systemu wyborcze-
go było wykorzystanie w 1986 r. modelu opartego na zasadzie proporcjonalności. 
Centroprawica, która doszła wówczas do władzy, zdecydowała się jednak na powrót 
do stosowanego uprzednio systemu większościowego i kolejne wybory parlamentar-
ne odbyły się już z jego zastosowaniem.

II. Charakterystyka współczesnego systemu partyjnego

Ukształtowany u schyłku lat 90. system partyjny Francji A. Pułło określa mianem 
systemu ustabilizowanej dwublokowości, który funkcjonuje w warunkach rozwinię-
tej wielopartyjności, a cechuje go znaczna liczba mniejszych ugrupowań politycz-
nych19. Struktura rywalizacji partyjnej charakteryzuje się przy tym dużym stopniem 
wewnętrznej dynamiki, która sprzyja stałym przekształceniom wewnątrz istniejących 
ugrupowań. Zmianom uległa również natura występujących pomiędzy nimi powiązań 
politycznych. W ostatnich latach w ramach obu dotychczasowych bloków wyraźnie 

19 A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 175–176. 
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widoczne stały się tendencje integracyjne, których skutkiem było uformowanie się 
wewnętrznie spójnych organizacji partyjnych, skupiających znaczący odsetek głosów 
wyborców. Równocześnie następuje marginalizacja mniejszych partii politycznych, 
które z uwagi na reguły obowiązującego większościowego systemu wyborczego mają 
trudności z uzyskaniem miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Począwszy od wybo-
rów z 2002 r., widoczne stały się oznaki procesu porządkowania przestrzeni rywali-
zacji partyjnej, prowadzące do jej polaryzacji i dominacji jedynie dwóch głównych 
partii, lokujących się po prawej i lewej stronie spektrum politycznego.

Tabela 11. Wyniki wyborów do francuskiego Zgromadzenia Narodowego z 10 i 17 czerwca 2007 r.

Nazwa partii % głosów (wynik I tury) Liczba mandatów

Unia na rzecz Ruchu Ludowego (UMP) 39,54 313
Partia Socjalistyczna (PS) 24,73 186
Unia na rzecz Demokracji Francuskiej / Ruch Demo-
kratyczny (UDF / MoDem)

7,61 3

Francuska Partia Komunistyczna (PCF) 4,29 15
Front Narodowy (FN) 4,29 –
Skrajna lewica (łącznie) 3,41 –
Zieloni (Verts) 3,29 4
Różni kandydaci prawicowi 2,47 9
Większość prezydencka 2,37 22
Różni kandydaci lewicowi 1,97 15
Radykalna Partia Lewicy (PRG) 1,32 7
Ruch na rzecz Francji (MPF) 1,20 1
Inni 3,55 2

Źródło: Le site offi ciel du Ministère de l’Intérieur de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, http://www.interieur.gouv.fr 
(dostęp: 22 IX 2009 r.).

Głównym ugrupowaniem prawej strony sceny politycznej jest Unia na rzecz Ru-
chu Ludowego (Union pour un Mouvement Populaire, UMP). Partia narodziła się 
w 2002 r., występując początkowo pod nazwą Unii na rzecz Większości Prezyden-
ckiej (Union pour la Majorité Présidentielle, UMP). Nowe ugrupowanie powstało na 
bazie gaullistowskiej RPR, Demokracji Liberalnej (Démocratie Libérale, DL)20 oraz 
części UDF. Pierwotna nazwa formacji – założonej pomiędzy I a II turą wyborów 
prezydenckich – akcentowała jej rolę jako politycznego zaplecza dla kandydatury 
Jacques’a Chiraca. Jej powstanie świadczyło o wzmocnieniu tendencji zjednoczenio-
wych francuskiej centroprawicy, łącząc jej poszczególne nurty: gaullistowski, libe-
ralny i chadecki. Od wyborów parlamentarnych z 2002 r. UMP dysponuje największą 

20 Ugrupowanie to powstało w 1997 r. z przekształcenia Partii Republikańskiej, działającej 
w ramach UDF. Od 1998 r. DL funkcjonowała jako formacja niezależna, nawiązując jednak współ-
pracę z RPR. Zob. É. Agrikoliansky, Les partis politiques…, op. cit., s. 114–115.
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grupą parlamentarną w Zgromadzeniu Narodowym i stanowi parlamentarne zaple-
cze wszystkich kolejnych rządów centroprawicowych oraz prezydentów J. Chiraca 
i N. Sarkozy’ego. W wyborach parlamentarnych z 2007 r. UMP uzyskała niespełna 
40% głosów i 313 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. W skład większości 
prezydenckiej w parlamencie wchodzą ponadto mniejsze ugrupowania o charakterze 
centroprawicowym i prawicowym: Nowe Centrum (Nouveau Centre, NC) oraz Ruch 
na rzecz Francji (Mouvement pour la France, MPF). W wybranym w 2009 r. Parla-
mencie Europejskim 24 deputowanych UMP wchodzi w skład Grupy Europejskiej 
Partii Ludowej.

Ugrupowaniem o znacznie mniejszym potencjale politycznym jest Ruch Demo-
kratyczny (Mouvement Démocrate, MoDem). Partia została założona przez François 
Bayrou przed wyborami parlamentarnymi z 2007 r. Powstała w wyniku przekształ-
ceń organizacyjnych w UDF, które zapoczątkowane zostały u schyłku lat 90., kiedy 
to zrezygnowano z dotychczasowej federacyjnej formuły ugrupowania. MoDem sy-
tuuje się w centrum systemu partyjnego, zachowując niezależność wobec dwóch naj-
większych formacji prawicy i lewicy21. Mimo wysokiego poparcia dla kandydatury 
F. Bayrou w wyborach prezydenckich z 2007 r. ugrupowanie to nie odgrywa jednak 
istotniejszej roli politycznej. Chociaż w trakcie wyborów z 2007 r. otrzymało prze-
szło 7% głosów, w Zgromadzeniu Narodowym jest reprezentowane przez zaledwie 
trzech deputowanych22. Dowodzi to marginalizacji silnego aż do połowy lat 90. nurtu 
prawicy liberalnej, stanowiącego wówczas jeden z równorzędnych fi larów centropra-
wicowego bloku politycznego. Próba podjęcia działalności politycznej niezależnie 
od każdej z głównych partii napotyka rozliczne trudności i nawet znaczący rezultat 
wyborczy może okazać się niewystarczający do ich przezwyciężenia. Po wyborach 
z 2009 r. w Parlamencie Europejskim z ramienia MoDem zasiada sześciu deputowa-
nych należących do Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.

Największym ugrupowaniem francuskiej lewicy jest Partia Socjalistyczna. 
W okresie V Republiki ugrupowanie to pozostawało u władzy trzykrotnie: w latach 
1981–1986 (do 1984 r. w koalicji z PCF), 1988–1993 oraz 1997–2002. W ostatnim 
z wymienionych okresów PS zajmowała pierwszoplanowe miejsce w ramach sze-
rokiej koalicji rządowej tzw. pluralistycznej lewicy (gauche plurielle). W jej skład 
wchodziły również PCF, Radykalna Partia Lewicy (Parti Radical de Gauche, PRG), 
Ruch Obywatelski (Mouvement des Citoyens, MdC) oraz Zieloni (Verts)23. Partie te 
dysponowały jednak znacznie mniejszym potencjałem politycznym. Rządy lewicy 
przypadły na okres trzeciej koabitacji, co wpłynęło na wzrost pozycji politycznej 
ówczesnego socjalistycznego premiera, Lionela Jospina, uwypuklając znaczenie 
rządowego segmentu egzekutywy. Kandydaci PS najczęściej uczestniczą w II turze 
wyborów prezydenckich. W wyniku przegranej w wyborach parlamentarnych z 2002 

21 Część polityków partii nie zaakceptowała decyzji o powołaniu Ruchu jako formacji o na-
stawieniu konfrontacyjnym wobec UMP, czego następstwem było utworzenie wzmiankowanego 
Nowego Centrum. Zob. É. Agrikoliansky, Les partis politiques…, op. cit., s. 115.

22 P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris 2007, s. 407.
23 Zob. szerzej: D. Hanley, Managing the Plural Left: Implications for the Party System [w:] 

J. Evans (ed.), The French…, op. cit., s. 76–90.
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i 2007 r. partia odgrywa rolę głównego ugrupowania opozycyjnego. W 2007 r. socja-
liści zdobyli niemal 25% głosów, tworząc drugą co do wielkości grupę parlamentarną 
w Zgromadzeniu Narodowym, do której należy również siedmiu parlamentarzystów 
PRG oraz jeden przedstawiciel Ruchu Republikańskiego i Obywatelskiego (Mouve-
ment Républicain et Citoyen, MRC), niewielkiej partii powstałej w rezultacie prze-
kształceń w MdC. Po wyborach europejskich z 2009 r. 14 deputowanych PS wchodzi 
w skład Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Eu-
ropejskim.

Pomimo wyraźnego spadku poparcia wyborców w stosunku do dekady lat 80. 
status ugrupowania parlamentarnego zachowuje Francuska Partia Komunistycz-
na. Komuniści zajęli pozycję ugrupowania mniejszościowego w ramach koalicji plu-
ralistycznej lewicy z lat 1997–2002. W gabinecie L. Jospina partię reprezentowało 
dwóch ministrów. Po zwycięstwie wyborczym UMP w 2002 r. komuniści przeszli do 
opozycji. Utratę wpływów można było zaobserwować także w trakcie wyborów pre-
zydenckich z lat 2002 i 2007, podczas których kandydaci omawianego ugrupowania 
uzyskali marginalne poparcie. W wyborach parlamentarnych z 2007 r. PCF zdobyła 
przeszło 4% głosów. W Zgromadzeniu Narodowym komuniści wraz innymi parla-
mentarzystami lewicy, którzy pozostawali poza PS, utworzyli liczącą 24 członków 
grupę parlamentarną o nazwie Lewica Republikańska i Demokratyczna (Gauche Dé-
mocrate et Républicaine, GDR). Najliczniej są w niej reprezentowani deputowani 
komunistyczni. W wyborach europejskich z 2009 r. PCF wraz z mniejszymi ugru-
powaniami lewicowymi startowała pod szyldem Frontu Lewicy na rzecz Zmiany 
Europy (Front de Gauche pour Changer d’Europe). W Parlamencie Europejskim 
dwóch deputowanych partii należy do Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy 
Europejskiej / Nordyckiej Zielonej Lewicy.

Jednym z komponentów rozbudowanego segmentu lewicowego jest założona 
w 1984 r. partia Zielonych. Znaczenie ruchów ekologicznych we Francji rosło od dru-
giej połowy lat 80., o czym może świadczyć wynik wyborów do Parlamentu Europej-
skiego z 1989 r., w których Zieloni zdobyli ponad 10% poparcia i uzyskali dziewięć 
mandatów24. Na szczeblu ogólnokrajowym ugrupowanie zyskało na znaczeniu wraz 
z utworzeniem w 1997 r. koalicji pluralistycznej lewicy, co otworzyło możliwość 
otrzymania stanowisk rządowych. Podobnie jak inne formacje tego nurtu polityczne-
go, od 2002 r. Zieloni pozostają w opozycji wobec kolejnych rządów centroprawicy. 
W wyborach parlamentarnych z 2007 r. poparcie dla ugrupowania francuskich eko-
logów wyniosło nieco ponad 3%. W Zgromadzeniu Narodowym zasiadło czterech 
deputowanych partii, którzy weszli w skład grupy GDR. W wyborach do Parlamentu 
Europejskiego z 2009 r. Zieloni wystawili kandydatów w ramach szerszego porozu-
mienia o nazwie Europa Ekologia (Europe Écologie). Z wynikiem 16,28% głosów 
uzyskało ono poparcie niemal równe temu, którego wyborcy udzielili PS. Z list poro-
zumienia do Parlamentu Europejskiego wybranych zostało 14 deputowanych, którzy 
weszli w skład Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego.

24 É. Agrikoliansky, Les partis politiques…, op. cit., s. 95–96.
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Spośród ugrupowań, które po 2007 r. nie są reprezentowane w izbie niższej par-
lamentu, wymienić należy przede wszystkim skrajnie prawicowy Front Narodowy 
(Front National, FN). Ugrupowanie zostało założone w 1972 r. Na jego czele stoi 
Jean-Marie Le Pen. Kandydaci FN po raz pierwszy zasiedli w Zgromadzeniu Naro-
dowym w 1986 r., tworząc frakcję liczącą 35 deputowanych. Uzyskanie znaczącej 
reprezentacji parlamentarnej zostało umożliwione dzięki zastosowaniu proporcjonal-
nego systemu wyborczego. Mimo powrotu do systemu większościowego w dwóch 
turach już w trakcie wyborów parlamentarnych z 1988 r., także w kolejnych elek-
cjach ugrupowanie to zdobywało pojedyncze mandaty w izbie niższej parlamentu. 
W latach 80. i 90. FN stał się trwałym elementem systemu partyjnego, jednak – jako 
partia izolowana na scenie politycznej – nie brał udziału w tworzeniu koalicji na 
szczeblu rządowym. Ugrupowanie napotyka obecnie trudności z wprowadzeniem 
przedstawicieli do izby niższej parlamentu. Wyraźny spadek poparcia miał miejsce 
w 2007 r., kiedy to na FN oddano 4,29% głosów25. Ze względu na stosowanie pro-
porcjonalnej ordynacji wyborczej partia uzyskuje natomiast możliwość prezentacji 
swoich postulatów na forum Parlamentu Europejskiego, w którym po wyborach 
z 2009 r. dysponuje trzema mandatami. Deputowani FN nie weszli jednak w skład 
żadnej z działających w jego ramach grup politycznych.

Do ugrupowań pozaparlamentarnych zaliczyć należy także skrajne formacje le-
wej strony sceny politycznej. W latach 90. znajdowały się one poza porozumieniem 
pluralistycznej lewicy, a niskie poparcie społeczne uniemożliwiało im odegranie 
istotniejszej roli politycznej. Wśród partii o wskazanym profi lu programowym wy-
mienić należy Komunistyczną Ligę Rewolucyjną (Ligue Communiste Révolutio-
naire, LCR) oraz Walkę Robotniczą (Lutte Ouvrière, LO). Wzrost poparcia dla tego 
środowiska politycznego ujawnił się wprawdzie w trakcie wyborów prezydenckich 
z 2002 r., w których reprezentanci skrajnej lewicy zdobyli łącznie przeszło 10% 
głosów, ale nie przełożyło się to na wynik uzyskany w wyborach parlamentarnych. 
W 2002 r. poparcie dla każdego ze wskazanych ugrupowań nieznacznie przekro-
czyło 1%26. Zbliżone rezultaty osiągnięte zostały także pięć lat później, w wyborach 
z 2007 r. Ugruntowana obecność skrajnej lewicy we francuskim systemie partyjnym 
świadczy jednak o heterogeniczności istniejącego spektrum rywalizacji politycznej, 
które – mimo niesprzyjającego mniejszym podmiotom systemu wyborczego – mieści 
w sobie ugrupowania o charakterze ekstremistycznym, zarówno prawej, jak i lewej 
strony sceny politycznej.

* * *

Analizując obecną strukturę systemu partyjnego Francji, należy stwierdzić, że opiera 
się ona na dominacji UMP i PS, przy czym od 2002 r. UMP posiada status ugru-
powania rządzącego, natomiast socjalistom przypadła w udziale rola głównego 
ugrupowania opozycyjnego. Utrwaliła się zarazem tendencja wskazująca na spadek 

25 P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit…, op. cit., s. 406–407.
26 É. Agrikoliansky, Les partis politiques…, op. cit., s. 90–94.
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poparcia dla pozostałych formacji politycznych, co przy uwzględnieniu modyfi ku-
jącego wpływu systemu wyborczego dodatkowo marginalizuje ich znaczenie na fo-
rum Zgromadzenia Narodowego. Warto odnotować, że w wyborach z 2007 r. po 
raz pierwszy w historii V Republiki jedynie dwa ugrupowania uzyskały poparcie 
przekraczające 10%27. Charakterystyczna dla mniejszych partii jest polityka trwałych 
powiązań z jedną z głównych formacji politycznych. Zawieranie porozumień już na 
etapie przedwyborczym stwarza bowiem szanse na zdobycie miejsc w parlamencie, 
a w wypadku zwycięstwa głównej partii – także na otrzymanie stanowisk rządowych. 
Skuteczności takiej strategii dowodzi udział polityków wywodzących się z UDF 
w utworzonym po wyborach z 2007 r. rządzie François Fillona28.

Partie, które wyraźnie akcentują odrębność programową i organizacyjną, ulega-
ją natomiast stopniowej marginalizacji, mierzonej przede wszystkim malejącą licz-
bą mandatów w izbie niższej parlamentu. Należy przy tym uwzględnić charakte-
rystyczne dla systemu politycznego V Republiki zjawisko prezydencjalizacji partii 
politycznych wynikające z prymatu wyborów prezydenckich nad parlamentarnymi. 
W ostatnich latach przyczyniło się ono do zmodyfi kowania kształtu systemu partyj-
nego w kierunku dominacji jedynie dwóch formacji, usytuowanych po przeciwnych 
stronach sceny politycznej29. W dalszej perspektywie może to doprowadzić do wy-
krystalizowania się systemu dwupartyjnego, w którym rola ugrupowań centrowych 
oraz zajmujących pozycje skrajne pozostanie na szczeblu ogólnokrajowym praktycz-
nie niezauważalna, a układ partyjny w Zgromadzeniu Narodowym ulegnie dalszej 
polaryzacji. O tym, czy zarysowana tendencja rozwojowa zostanie utrwalona, będzie 
można wnioskować jednak dopiero na podstawie wyników kilku kolejnych elekcji 
parlamentarnych.

Wykaz skrótów:

CDS – Centre des Démocrates Sociaux, Centrum Demokratów Społecznych
DL – Démocratie Libérale, Demokracja Liberalna
FGDS – Féderation de la Gauche Démocrate et Socialiste, Federacja Lewicy Demo-

kratycznej i Socjalistycznej 
FN – Front National, Front Narodowy

27 P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit…, op. cit., s. 405–407.
28 Warto jednak odnotować, że przy obsadzie stanowisk rządowych zastosowano wówczas stra-

tegię otwartości na inne – nawet programowo przeciwstawne – środowiska polityczne. Przykła-
dowo ministerstwo spraw zagranicznych w rządzie F. Fillona objął Bernard Kouchner, związany 
uprzednio z PS. Zob. É. Agrikoliansky, Les partis politiques…, op. cit., s. 108.

29 Na temat prezydencjalizacji największych francuskich partii politycznych zob. szerzej: 
G. Grunberg, F. Haegel, La France vers le bipartisme? La présidentialisation du PS et de l’UMP, 
Presses de Sciences Po, Paris 2007, s. 11–42; Ch. Pütz, La présidentialisation des partis français 
[w:] F. Haegel (éd.), Partis politiques et système partisan en France, Presses de Sciences Po, Paris 
2007, s. 321–357. 
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GDR – Gauche Démocrate et Républicaine, Lewica Republikańska i Demokratyczna
LCR – Ligue Communiste Révolutionaire, Komunistyczna Liga Rewolucyjna
LO – Lutte Ouvrière, Walka Robotnicza
MdC – Mouvement des Citoyens, Ruch Obywatelski
MRC – Mouvement Républicain et Citoyen, Ruch Republikański i Obywatelski
MoDem – Mouvement Démocrate, Ruch Demokratyczny 
MPF – Mouvement pour la France, Ruch na rzecz Francji
NC – Nouveau Centre, Nowe Centrum
PCF – Parti Communiste Français, Francuska Partia Komunistyczna
PR – Parti Républicain, Partia Republikańska
PRG – Parti Radical de Gauche, Radykalna Partia Lewicy
PS – Parti Socialiste, Partia Socjalistyczna
RPR – Rassemblement pour la République, Zgromadzenie na rzecz Republiki
SFIO – Section Française de l’Internationale Ouvrière, Francuska Sekcja Między-

narodówki Robotniczej 
UDF – Union pour la Democratie Française, Unia na rzecz Demokracji Francuskiej
UDR – Union des Démocrates pour la République, Unia Demokratów na rzecz Re-

publiki
UDVe – Union des Démocrates pour la Ve République, Unia Demokratów na rzecz 

V Republiki
UMP – Union pour la Majorité Présidentielle, Unii na rzecz Większości Prezydenc-

kiej
UMP – Union pour un Mouvement Populaire, Unia na rzecz Ruchu Ludowego 
UNR – Union pour la Nouvelle République, Unia na rzecz Nowej Republiki
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