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SYSTEM PARTYJNY WŁOCH

I. Uwarunkowania systemu partyjnego

1. Geneza i ewolucja włoskiego systemu partyjnego

Rywalizacyjny system partyjny, jako integralny element systemu demokratycznego, 
rodził się we Włoszech wraz z przebudową ustroju politycznego podjętą po okre-
sie dyktatury Benita Mussoliniego. Partie polityczne reprezentowane w wybranym 
2 czerwca 1946 r. Zgromadzeniu Konstytucyjnym zadecydowały o ostatecznym ob-
liczu ustrojowym republiki, uchwalając 22 grudnia 1947 r. Konstytucję. Dokument 
ten, będący efektem kompromisu między różnymi opcjami politycznymi – na czele 
z chrześcijańską demokracją, socjalistami i komunistami1 – wyznaczył podstawowe 
ramy dla kształtowania się systemu partyjnego poprzez szereg regulacji odnoszących 
się bądź bezpośrednio do partii politycznych, bądź oddziałując na ten proces po-
średnio, przez ustanowienie systemu parlamentarno-gabinetowego czy określonych 
zasad systemu wyborczego. Ponad 60 lat, jakie upłynęły od początku republiki i tym 
samym funkcjonowania systemu partyjnego, pozwala na uchwycenie jego specyfi cz-
nych cech, stanowiących differentia specifi ca włoskiej demokracji na tle innych sy-
stemów politycznych zachodniej Europy. Cechy te należy wyeksponować, ponieważ 
stanowią one ważną perspektywę postrzegania włoskiego systemu partyjnego. 

Po pierwsze, system partyjny Włoch od końca lat 40. XX w. jest systemem eks-
tremalnie wielopartyjnym, w którym funkcjonuje duża liczba partii politycznych na 
poziomie parlamentarnym. I choć z czasem zmieniały się oblicza tej wielopartyj-
ności – przede wszystkim poprzez pojawianie się nowych wzorców rywalizacji na 
scenie politycznej – to rozbicie polityczne, fragmentaryzacja i często duża liczba 
ugrupowań, którym można przyznać status relewantnych są bardzo istotne dla życia 
politycznego tego państwa. Nie zmienia tego fakt, że w zależności od okresu można 
mówić o pewnej dominacji określonej opcji politycznej. Po drugie, system ten cechu-
je wyraźny brak stabilizacji politycznej – obok stosunkowo dużej liczby ugrupowań 

1 Z. Witkowski, System konstytucyjny Włoch, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, 
s. 15–16. 
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politycznych charakterystyczne dla Włoch są również zmiany organizacyjne w par-
tiach politycznych (takie jak rozłamy, scalania lub tworzenie nowych ugrupowań), 
tworzenie synkretycznych i często nietrwałych koalicji (zarówno wyborczych, jak 
i rządowych) oraz wspomniane przekształcenia w strukturze rywalizacji politycznej. 
Stąd niekiedy podnosi się, że w odniesieniu do tego systemu partyjnego lepiej posłu-
giwać się ogólnymi określeniami (jak np. chadecy czy socjaliści) niż nazwami partii 
lub koalicji, te bowiem zmieniają swoje szyldy. Po trzecie, w konsekwencji zasyg-
nalizowanych niniejszym cech, kategoria „kryzysu politycznego” stała się trwałym 
elementem włoskiego życia politycznego2. Wynika to z faktu, że owe kryzysy regu-
larnie pojawiają się w różnych sferach życia politycznego – od mniej lub bardziej 
bulwersujących skandali z udziałem partii lub (i) polityków, przez częste zmiany 
rządów – liczba gabinetów powojennej Italii dawno przekroczyła 60 – po nierzad-
kie przypadki rozwiązywania pata politycznego przez przeprowadzanie przedter-
minowych wyborów parlamentarnych. W końcu, po czwarte, charakterystyczne dla 
systemu politycznego Włoch stało się pojęcie partiokracji – oznaczające, jak pisze 
Marek Bankowicz, „zwyrodniałą demokrację, w której partie polityczne, przejąwszy 
suwerenne prawa przynależne narodowi, wszechwładnie decydują o losach państwa, 
obsadzając na mocy nomenklaturowych porozumień wszystkie jego instytucje”3. 
Wprawdzie kategoria „rządów partii”4 jest charakterystyczna dla współczesnej de-
mokracji i sama w sobie nie wyróżnia Republiki Włoskiej spośród innych systemów 
Europy, to jednak ogromna skala owej dominacji partii w życiu politycznym Italii 
jest bardzo specyfi czna. Wydaje się, że pozostaje ona również w związku z tym, że 
mające już dość długą historię dyskusje o konieczności przeprowadzenia gruntow-
nych zmian ustrojowych w tym państwie w kierunku większej stabilizacji systemu 
politycznego poprzez wzmocnienie egzekutywy wciąż nie mogą doczekać się rea-
lizacji. Zarysowane cechy czynią więc włoski system partyjny interesującym, choć 
jednocześnie niełatwym obiektem analizy. 

Podejmując próbę usystematyzowania procesu funkcjonowania systemu partyjne-
go tego kraju po drugiej wojnie światowej, można wyodrębnić w nim dwa zasadnicze 
okresy. Pierwszy, obejmujący lata 1948–1994, jest rozmaicie określany. W literaturze 
klasyfi kuje się go jako: 1. system wielopartyjny ekstremalnie spolaryzowany, 2. nie-
doskonałą dwupartyjność, 3. dwubiegunową wielopartyjność, 4. demokrację zablo-
kowaną, 5. pluralizm dośrodkowy. Przywołane nazwy nie tylko się nie wykluczają, 
ale przeciwnie – uzupełniają się i przenikają oraz wskazują zarówno na trudności 
w przyporządkowaniu włoskiego systemu partyjnego jednej kategorii politologicz-
nej, jak i na jego wewnętrzną dynamikę, bowiem przez ponad czterdziestoletni okres 
był on daleki od statycznego układu. 

2 M. Bankowicz, System partyjny Republiki Włoskiej [w:] M. Grzybowski, A. Zięba (red.), 
Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 1996, s. 149. 

3 Ibidem, s. 152. 
4 Zob. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porów-

nawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 164–166. 
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Rozwijając wymienione określenia, ograniczam się do zaprezentowania najważ-
niejszych cech systemu partyjnego Italii. Po pierwsze, formuła wielopartyjności eks-
tremalnie spolaryzowanej oznacza, że w tym systemie status relewancji przypisy-
wano 8–9 partiom parlamentarnym, sytuującym się na różnych pozycjach w ramach 
osi lewica–prawica. Giovanni Sartori podzielił je na trzy grupy5. Pierwsza obejmo-
wała ugrupowania prosystemowe, lokujące się w okolicy centrum sceny politycznej: 
Chrześcijańską Demokrację (Democrazia Cristiana, DC), Włoską Partię Liberalną 
(Partito Liberale Italiano, PLI), Włoską Partię Republikańską (Partito Repubblicano 
Italiano, PRI), Włoską Partię Socjaldemokratyczną (Partito Socialista Democratico 
Italiano, PSDI). Do drugiej należały partie sytuujące się na granicy warunkowej ak-
ceptacji systemu i jego odrzucenia: Włoska Partia Socjalistyczna (Partito Socialista 
Italiano, PSI) i monarchiści, którzy w zależności od okresu występowali pod róż-
nymi nazwami. Natomiast trzecią stanowiły dwie partie antysystemowe zajmujące 
pozycję przeciwległych biegunów na osi lewica–prawica: Włoska Partia Komuni-
styczna (Partito Comunista Italiano, PCI) oraz postfaszystowski Włoski Ruch Spo-
łeczny (Movimento Sociale Italiano, MSI)6. W takim silnie spolaryzowanym ukła-
dzie o dużym dystansie ideologicznym między partiami lokującymi się na biegunach 
i tym samym wyraźnie odśrodkowej rywalizacji kluczową pozycję z punktu widze-
nia tworzenia rządu zajmowały partie centrum, poddane oddziaływaniu ze strony 
bilateralnej (dwustronnej) opozycji. Po drugie, zastosowane przez Giorgia Gallego 
określenie niedoskonała dwupartyjność7 wskazuje na zróżnicowanie poparcia spo-
łecznego dla poszczególnych partii i co za tym idzie  – ich faktycznego znaczenia na 
scenie politycznej. We Włoszech bowiem około 60–70% mandatów parlamentarnych 
kontrolowały łącznie dwa ugrupowania, tj. chadecy i komuniści, przy czym popar-
cie dla pierwszego z nich w latach 1946–1992 wynosiło przeciętnie 37,96%, a dla 
drugiego 26%8. Taki poziom poparcia upodabniał ten system do klasycznej, brytyj-
skiej dwupartyjności, z zasadniczą jednak różnicą. We włoskim systemie partyjnym 
nie występowała bowiem w praktyce politycznej zasada alternacji władzy: cały czas 
sprawowali ją chrześcijańscy demokraci, uczestniczący we wszystkich gabinetach do 
początku lat 90. Po trzecie, jak zwraca uwagę Marek Bankowicz, obok wspomnia-
nej dominacji chadecji system ten posiadał wiele cech wielopartyjności, takich jak: 
konieczność tworzenia koalicji rządowych (poparcie dla DC nie wystarczało jej do 
samodzielnego powołania rządu), fragmentaryzacja sceny politycznej, nietrwałość 
gabinetów, duże znaczenie partii małych czy rozmycie odpowiedzialności za decy-
zje w sprawach publicznych. Zestawienie tych elementów prowadzi M. Bankowicza 

5 Na podstawie: M. Lorencka, Włoski system partyjny. Studium politologiczne, tekst rozpra-
wy doktorskiej, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, 
s. 47. Rozprawa dostępna pod adresem internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej: http://www.
sbc.org.pl (dostęp: 24 VIII 2009 r.). 

6 Ibidem. 
7 Ibidem, s. 48–51.
8 Na podstawie M. Bankowicz, System partyjny…, op. cit., s. 157. 



380

Dominik Sieklucki 

do uznania włoskiego systemu partyjnego za dwubiegunową wielopartyjność9. Po 
czwarte, użycie nazwy demokracja zablokowana oznacza, że dla układu z chrześ-
cijańską demokracją jako fundamentem wszystkich rządów nie było faktycznej al-
ternatywy, czyli możliwości sformowania jakiejś koalicji bez jej udziału10. To DC, 
wygrywając kolejne elekcje parlamentarne do 1992 r., musiała z reguły poszukiwać 
wśród mniejszych partii koalicjanta lub koalicjantów, aby powołać rząd. Przypadki 
samodzielnych rządów chadecji należały do wyjątków, a zasadą stało się budowanie 
układów rządowych z mniejszymi ugrupowaniami lokującymi się blisko centrum – 
socjalistami, socjaldemokratami, liberałami i republikanami11. Zupełnie wyjątkowe 
były natomiast sytuacje, gdy chrześcijańska demokracja korzystała ze wsparcia for-
macji spoza centrum sceny politycznej. W 1960 r. fi askiem w atmosferze skandalu 
zakończyła się próba współpracy chadeków i postfaszystowskiej MSI, której głosy 
pozwoliły na powołanie gabinetu Fernanda Tambroniego12. Nie udał się również eks-
peryment z drugiej połowy lat 70. – fi rmowany nazwiskiem ówczesnego przywódcy 
DC Aldo Moro – kiedy do współpracy włączono komunistów. Po piąte, przypadki te 
skłoniły jednak Paolo Farnettiego do skonstruowania modelu pluralizmu dośrodko-
wego, którego istotą była obserwowana skłonność elit wszystkich partii do porozu-
miewania się w sprawach państwowych i tym samym odchodzenia od zauważonej 
przez Sartoriego w początku istnienia republiki wyraźnie odśrodkowej rywalizacji 
nastawionej na pozyskanie elektoratu. Zdaniem Farnettiego centrum posiadało swo-
istą zdolność przyciągania innych partii, nawet spoza centrum, niejako eliminując 
zapędy konfrontacyjne elit partyjnych. Jednak wyborcy, wyraźnie karząc przejawy 
owego dążenia do porozumienia, uniemożliwili wówczas pełne urzeczywistnienie 
tego modelu13. 

System partyjny w opisanym kształcie załamał się ostatecznie podczas wyborów 
parlamentarnych z 27–28 marca 1994 r., często uznawanych za symboliczny moment 
narodzin II Republiki Włoskiej. W ich efekcie na scenie politycznej pojawiły się 
nowe partie polityczne, eliminując dominujące dotychczas ugrupowania. Przyczyn 
tego politycznego trzęsienia ziemi, jak pisze Marek Bankowicz14, należy poszukiwać 
w zakonserwowaniu układu partyjnego wykształconego po drugiej wojnie świato-
wej, na gruncie którego rozwinęły się rozmaite patologie. I to właśnie ich stopniowe 
ujawnianie od 1992 r. szybko zakończyło I Republikę. Wśród nich szczególną rolę 
odegrała ogromna skala korupcji wśród elit politycznych – wystarczy wspomnieć, 
że w efekcie akcji „czyste ręce” śledztwem objęto około 2 tys. osób, w tym pięciu 
byłych premierów i ośmiu byłych ministrów, a do parlamentu wpłynęły 582 wnioski 
o pozbawienie immunitetu deputowanego lub senatora. W nagłaśnianych publicznie 

 9 Ibidem, s. 156. 
10 Z. Witkowski, System konstytucyjny…, op. cit., s. 27–28. 
11 M. Bankowicz, System partyjny…, op. cit., s. 153–154. 
12 Idem, Faszyzm po faszyzmie. Włoski Ruch Społeczny (MSI) na scenie politycznej powojen-

nych Włoch, „Politeja” 2006, nr 1 (5), s. 57. 
13 M. Lorencka, Włoski system…, op. cit., s. 51–56.
14 M. Bankowicz, System partyjny…, op. cit., s. 149. 
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akcjach walki z korupcją – najczęściej kojarzonych z prokuratorem Antoniem Di 
Pietro – zamieszanych było też wielu pracowników instytucji publicznych15. Istotne 
były też ujawniane powiązania świata polityki i struktur mafi jnych – o przynależność 
do mafi i oskarżono m.in. wielokrotnego byłego premiera Giulia Andreottiego, choć 
ostatecznie oczyszczono go z podejrzeń16. W końcu swój wkład w upadek I Repub-
liki miały wspomniana fragmentaryzacja sceny politycznej i niestabilność rządów, 
przekładające się na niezadowolenie z funkcjonowania instytucji życia polityczne-
go17. Ze względu na to, że ujawniane afery dość szybko mogły przełożyć się na po-
ważny kryzys paraliżujący działanie państwa, prezydent Oscar Luigi Scalfaro podjął 
decyzję o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Do wy-
branych w marcu 1994 r. Izby Deputowanych i Senatu weszło 10 nowych formacji, 
dając początek drugiemu etapowi ewolucji włoskiego systemu partyjnego. 

2. Prawna instytucjonalizacja partii politycznych

Włoski system polityczny cechuje daleko posunięta instytucjonalizacja prawna partii 
politycznych. Przejawia się ona zarówno w konstytucjonalizacji partii na skalę nie-
spotykaną w połowie XX wieku, jak i w obowiązywaniu wielu szczegółowych regu-
lacji dotyczących różnych aspektów funkcjonowania partii. Przede wszystkim pra-
wo zakładania partii politycznych uznawane jest w art. 49 Konstytucji z 22 grudnia 
1947 r. za jedno z praw mieszczących się w kategorii praw politycznych, a więc sta-
nowiących część szeregu praw przysługujących jednostce18. Ten sam artykuł uznaje 
„prawo swobodnego zrzeszania się w partie, celem wpływania metodami demokra-
tycznymi na kształtowanie się polityki narodowej”, za jedną z dwóch podstawowych 
form uczestnictwa obywateli – obok udziału w głosowaniach – w życiu politycznym 
państwa19. Poprzez sformułowanie zawarte w przywołanym artykule ustrojodawca 
wyznaczył więc partiom pozytywne funkcje w ramach systemu politycznego20. Jed-
nocześnie prawo zrzeszania się w partie polityczne nie jest prawem bezwzględnym, 
ponieważ w drodze ustaw zwykłych można niektórym grupom obywateli zakazać 
aktywności w ramach tego typu struktur. Dotyczy to przede wszystkim różnych grup 
zawodowych, w tym m.in. sędziów, żołnierzy zawodowych czy urzędników. Ponadto 
konstytucja zakazuje działalności tajnym stowarzyszeniom oraz wszystkim dążącym 
do osiągnięcia celów politycznych przy pomocy organizacji o charakterze wojsko-

15 Z. Witkowski, System konstytucyjny…, op. cit., s. 29–30.
16 Ibidem. 
17 M. Bankowicz, System partyjny…, op. cit., s. 149. 
18 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2003, 

s. 158–159.
19 Za: M. Bankowicz, System partyjny…, op. cit., s. 151. 
20 W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 64. 
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wym. Ten przepis, będący wyraźnym odniesieniem do praktyki politycznej Włoch po 
pierwszej wojnie światowej, uzupełnia stwierdzenie zakazujące organizowania pod 
jakąkolwiek postacią partii faszystowskiej21. 

Kwestii poświęconych funkcjonowaniu partii politycznych dotyczy również wie-
le innych regulacji ustawodawstwa zwykłego i regulaminów parlamentarnych22. Ich 
omówienie przekracza ramy niniejszego opracowania. Warto jednak zwrócić uwa-
gę na budzące wiele kontrowersji we Włoszech rozwiązania związane z fi nansowa-
niem partii politycznych. Pierwsze regulacje w tym zakresie – wprowadzone ustawą 
z 1974 r. – przewidywały dwa podstawowe źródła dochodów partii politycznych: 
stałe dotacje dla grup parlamentarnych oraz zwrot kosztów prowadzenia kampanii 
wyborczych. Ujawniane na początku lat 90. skandale korupcyjne spowodowały, że 
w referendum z 1993 r. zlikwidowano pierwsze z wymienionych źródeł. Pozostawio-
no jedynie zwrot kosztów – okazał się on jednak niewystarczający z punktu widze-
nia fi nansów partii. Dlatego pod koniec dekady zaczęto modyfi kować obowiązujące 
przepisy, wprowadzając m.in. ustawą z 1999 r. nowe formy przekazywania w rocz-
nych ratach zwrotu kosztów prowadzenia kampanii, co prowadzi do wniosku, że jest 
to „zamaskowana forma stałej dotacji państwowej dla partii politycznych, zniesionej 
wolą wyborców w 1993 r.”23. 

3. System wyborczy a system partyjny

Zależności między systemem wyborczym a systemem partyjnym w powojennej re-
publice są niezwykle istotne i łatwo dostrzegalne, bowiem przyjmowaniu kolejnych 
ordynacji wyborczych do Izby Deputowanych i Senatu towarzyszyło przekonanie, 
że przyniosą one konkretne konsekwencje polityczne, wyrażające się w przypisaniu 
pewnych funkcji politycznych legislatywie. Tym samym każda z czterech obowiązu-
jących od 1948 r. ordynacji wyborczych, wprowadzając odmienne systemy wybor-
cze, jednocześnie petryfi kowała kształt systemu partyjnego. 

Pierwsza ordynacja, obowiązująca z małą przerwą w latach 1948–1993, miała 
charakter czysto proporcjonalny. Dzięki niej skład parlamentu miał możliwie wier-
nie odzwierciedlać preferencje polityczne społeczeństwa, a to z kolei pokrywało się 
z przypisywanymi mu funkcjami. Zakładano bowiem, że legislatywa stanie się miej-
scem spotkania odmiennych i niekiedy przeciwstawnych ideologii oraz miejscem 
debaty dla różnych sił politycznych, w tym anty- i prosystemowych. Jak pisze Pier 
Luigi Petrillo, „parlament stał się swojego rodzaju zinstytucjonalizowanym ośrod-
kiem pluralizmu społecznego, a jego podstawową funkcją było prowadzenie dialogu, 
a nie podejmowanie decyzji”24. Skomplikowana droga ustawodawcza w parlamen-

21 M. Bankowicz, System partyjny…, op. cit., s. 151. 
22 Z. Witkowski, System konstytucyjny…, op. cit., s. 31. 
23 M. Lorencka, Włoski system…, op. cit., s. 325.
24 P.L. Petrillo, Ordynacja wyborcza i parlament we Włoszech, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2, 

s. 88. 
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cie włoskim reprezentującym model symetrycznego bikameralizmu powodowała, że 
uchwalona ustawa była efektem głębokiego kompromisu politycznego, a jej osta-
teczną wersję popierała zazwyczaj większa liczba parlamentarzystów niż ta stano-
wiąca zaplecze rządu25.

Wyłomem w stosowaniu tego systemu była podjęta w 1953 r. próba zastąpienia 
go proporcjonalnością z premią większościową. Dążenie do zapewnienia chadecji 
większości mandatów zaowocowało ostrymi konfl iktami w parlamencie i spowodo-
wało szybki powrót do poprzednich rozwiązań wyborczych26.

Przyjęcie w 1993 r. trzeciej ordynacji wyborczej wynikało ze wspominanego już 
poważnego kryzysu politycznego i stanowiło odzwierciedlenie nowego spojrzenia 
na funkcje parlamentu. Legislatywa miała stać się przede wszystkim ośrodkiem po-
dejmowania decyzji politycznych w oparciu o przedstawione w kampanii wyborczej 
programy wyborcze. Oczekiwane wcześniej od parlamentu zapewnienie możliwości 
prowadzenia dialogu między siłami politycznymi zaczęło ustępować miejsca innej 
wartości, jaką stała się zdolność do efektywnego rządzenia i wspierania działań egze-
kutywy27. System proporcjonalny zastąpiono więc systemem mieszanym, w którym 
75% składu każdej z izb wybierano w systemie większościowym opartym na okrę-
gach jednomandatowych, a pozostałe 25% – w systemie proporcjonalnym28. 

Obowiązującą obecnie ordynację wyborczą uchwalono 14 grudnia 2005 r. Nie 
analizując szczegółowo zawartych w niej, notabene skomplikowanych, rozwiązań29, 
należy zwrócić uwagę na dwie kwestie istotne z punktu widzenia systemu partyjne-
go. Po pierwsze, wprowadzono w niej system proporcjonalny z progami wyborczymi 
i premią większościową. Istotą tej ostatniej jest przyznawanie zwycięzcy wyborów 
do każdej z izb – w przypadku niezdobycia co najmniej 340 mandatów w Izbie De-
putowanych i 55% mandatów w danym okręgu w wyborach do Senatu – dodatko-
wych mandatów pozwalających na osiągnięcie bezwzględnej większości. System ten 
cechują również sztywne listy – mandaty rozdzielane są według miejsc na listach 
ustalonych przez partie. System wyborczy do obu izb opiera się na identycznych 
mechanizmach, z jedną istotną różnicą: podziału mandatów do Izby Deputowanych 
dokonuje się w skali w kraju, a do Senatu na poziomie regionów. Po drugie, przyjęte 
rozwiązania wywołują określone skutki polityczne. Jak zwraca uwagę cytowany już 
Petrillo, ordynacja z 2005 r. nie prowadzi, wbrew zapowiedziom jej twórców, do wy-
boru legislatywy będącej lustrzanym odbiciem preferencji społeczeństwa, ale po pro-
stu stwarza podstawę do wyłonienia większości wspierającej rząd. Taki zresztą cel 
nieofi cjalnie stawiała sobie większość popierająca ordynację w głosowaniach – stwo-

25 Ibidem. 
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 88–89.
28 I. Bokszczanin, Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach dziewięćdziesią-

tych XX wieku, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 112–118. 
29 Zob. M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 96–97; P.L. Petrillo, Ordynacja wyborcza…, op. cit., s. 90–94; 
M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 218. 
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rzenie jednej opcji politycznej możliwości efektywnego rządzenia. Co ciekawe, be-
nefi cjentem nowej ordynacji zostali w 2006 r. jej przeciwnicy. Ponadto wspomniany 
mechanizm sztywnych list osłabia demokratyczność procesu wyborczego na rzecz 
zakulisowych decyzji partyjnych. Natomiast odmienny system wyboru każdej z izb 
prowadzi do ich polaryzacji politycznej, a same „wybory zaczynają przypominać 
swego rodzaju plebiscyt, w którym głosuje się za lub przeciw rządowi i odchodzącej 
opozycji, praktycznie bez możliwości dokonania prawdziwego wyboru”30. 

II. Charakterystyka współczesnego systemu partyjnego 

Wybory 1994 r. wprowadziły włoski system partyjny w nowy etap, wyznaczany nie 
tylko zastąpieniem dotychczasowych partii nowymi formacjami, ale również prze-
kształceniem struktury rywalizacji politycznej. Wprawdzie po upadku I Republiki 
scena polityczna Włoch stała się niezwykle nieuporządkowana, czego wyrazem są 
rozbieżności w określaniu jej kształtu – w literaturze wskazuje się, że funkcjonowa-
ły wówczas dwa31, trzy32 lub cztery bloki partii33. O faktycznych problemach może 
świadczyć również to, że w 1996 r., a więc po dwóch latach, doszło do kolejnych wy-
borów przedterminowych. Jednak elekcje z pierwszej dekady XXI w. (2001, 2006, 
2008) pozwalają na dokonanie pewnych uogólnień i na wskazanie najważniejszych 
tendencji w rozwoju systemu partyjnego Italii. 

Po pierwsze, system partyjny Włoch pozostaje systemem wielopartyjnym – 
w parlamentach wybranych w latach 1994–2008 przeciętnie było reprezentowanych 
osiem partii – ich liczba oscylowała od pięciu (2001) do trzynastu (2006)34. Przekła-
dało się to na niestabilność rządów – przeciętnie rząd w ostatnich dwóch dekadach 
działał 16 miesięcy, co jest nie tylko wynikiem najniższym ze wszystkich krajów 
Europy Zachodniej, ale też rezultatem dużo niższym od średniej z tego regionu, 
wynoszącej 31 miesięcy35. Jednocześnie jednak, w odróżnieniu od systemu sprzed 
1994 r., włoska scena polityczna nie jest już tak spolaryzowana. Wynika to ze zmian, 
jakie dokonały się w dwóch partiach lokujących się na przeciwległych biegunach 
– PCI i MSI. Upadek reżimów w Europie Środkowej i Wschodniej spowodował, 
że pierwsza z wymienionych partii porzuciła orientację marksistowsko-leninowską, 
a komunizm przestał być postrzegany przez pozostałe partie jako realne zagrożenie. 
W 1991 r. na miejsce Włoskiej Partii Komunistycznej powstała Demokratyczna Par-

30 P.L. Petrillo, Ordynacja wyborcza…, op. cit., s. 94–95. 
31 M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne…, op. cit., s. 234. 
32 Z. Witkowski, System konstytucyjny…, op. cit., s. 31. 
33 A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 292. 
34 Ibidem, s. 277. 
35 Ibidem, s. 285–286. 
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tia Lewicy (Partito Democratico della Sinistra, PDS), określająca się jako demokra-
tyczna i reformistyczna, odwołująca się do wartości socjaldemokratycznych36. Ugru-
powanie to stało się trwałym elementem systemu partyjnego Włoch, choć zmieniało 
formuły organizacyjne. W 1998 r. na bazie PDS powołano partię Demokraci Lewicy 
(Democratici di Sinistra, DS), kierowaną przez Massimo D’Alemę, stanowiącą ele-
ment koalicji wyborczych lewicy, a w 2007 r. DS wraz z innymi partiami utworzyła 
Partię Demokratyczną (Partito Democratico, PD), obecnie najważniejszą włoską 
formację lewicową. 

Zmiany stały się również udziałem postfaszystowskiej MSI. Gianfranco Fini – 
lider tej partii na początku lat 90. – dostrzegł, że na fali kryzysu i kompromitacji sił 
politycznych I Republiki pojawiła się szansa na wejście do głównego nurtu polityki. 
Warunkiem było jednak porzucenie faszyzmu w warstwie symbolicznej, programo-
wej i politycznej. Na skutek jego działań MSI w 1995 r. przekształciła się w Sojusz 
Narodowy (Alleanza Nazionale, AN), partię prawicową, narodową i konserwatywną, 
odwołującą się nie do wzorców faszystowskich, ale do francuskiego modelu partii 
gaullistowskiej. AN z czasem stał się trwałym elementem centroprawicowych blo-
ków wyborczych, a jego członkowie zaczęli obejmować funkcje rządowe, co świad-
czyło o wyjściu tej partii z izolacji37. 

Początek „II Republiki” przyniósł również powstanie nowych partii politycznych 
o niebagatelnym wpływie na oblicze systemu politycznego Włoch. Najważniejszą 
z nich była Forza Italia (FI) – ugrupowanie założone na początku 1994 r. przez mag-
nata medialnego i właściciela klubu piłkarskiego AC Milan38 Silvio Berlusconiego, 
który posługując się hasłami odnowy moralnej (w tym m.in. walki z korupcją) i nowej 
polityki gospodarczej, szybko stał się najbardziej wpływowym politykiem współ-
czesnej Italii. FI uznawana jest za partię nowego typu – własność lidera, w której 
kluczowym obszarem działalności staje się promowanie przywódcy (w czym istotną 
rolę odgrywały kontrolowane przez Berlusconiego media), a nie względy ideowo-
-programowe. Specyfi czny charakter działalności partii doprowadził nawet do sfor-
mułowania koncepcji business party39, której istotą jest porównanie działalności 
partii politycznej do działalności marketingowej fi rm rywalizujących o klientów na 
rynku gospodarczym. Innym ugrupowaniem, o którym należy wspomnieć, jest Liga 
Północna (Lega Nord, LN) – partia protestu, założona przez Umberto Bossiego, po-
czątkowo o tendencjach secesjonistycznych (chciała odłączenia północnych Włoch 
od reszty kraju), z czasem prezentująca swój program w bardziej umiarkowanej for-
mie sprzeciwu wobec fi nansowania biednego „Południa” przez zamożną „Północ”

Po drugie, można zaryzykować tezę, że od połowy lat 90. XX w. włoski system 
partyjny, zgodnie z przywoływaną koncepcją Farnettiego, zaczął przypominać mo-
del pluralizmu dośrodkowego. Struktura rywalizacji przybrała wyraźnie dośrodkowy 

36 M. Bankowicz, System partyjny…, op. cit., s. 187–188. 
37 Idem, Faszyzm po faszyzmie…, op. cit., s. 62–65. 
38 Nazwę Forza Italia tłumaczy się jako Naprzód Włochy, co nawiązuje do popularnych okrzy-

ków kibiców piłkarskich.
39 Zob. A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne…, op. cit., s. 291 i podana tam bibliografi a.
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charakter, a obecność blisko centrum pozwoliła wielu partiom na partycypację we 
władzy. Formacje obecne na skrajnych skrzydłach osi lewica–prawica (np. radykal-
na lewica) nie polaryzują już sceny politycznej w stopniu charakterystycznym dla 
I Republiki. 

Po trzecie, systemu partyjnego Włoch nie można już się określać mianem nie-
doskonałej dwupartyjności, ponieważ od 1994 r. regułą stała się alternacja władzy 
– każde kolejne wybory powodują zmianę opcji rządzącej. 

Po czwarte, w świetle doświadczeń pięciu elekcji II Republiki można również 
zarysować kierunki ewolucji systemu partyjnego Italii. Przede wszystkim zwraca się 
uwagę na blokowanie (grupowanie) partii politycznych na poziomie wyborczym, 
co prowadzi do sformułowania tezy o kształtowaniu się systemu dwublokowego, 
a ostatnio nawet dwupartyjnego. Od wyborów 1996 r. zasadnicza oś rywalizacji 
przebiega między blokiem centroprawicowym (w 1996 r. występującym pod nazwą 
Biegun Wolności, w 2001 i 2006 nazwanym Domem Wolności, a w 2008 r. fi rmo-
wanym nazwiskiem Silvia Berlusconiego i kierowanym przez niego Ludem Wol-
ności) oraz centrolewicowym (w 1996 i 2001 r. startującym pod szyldem Drzewa 
Oliwnego, w 2006 r. pod nazwą Unii – l’Unione, a w 2008 r. w postaci koalicji Partii 
Demokratycznej i Włoch Wartości – Italia dei Valori)40. Ta wyraźna tendencja jest 
jednak osłabiana przez szereg istotnych czynników prowadzących do stwierdzenia, 
że jest to co najwyżej dwubiegunowość in statu nascendi, o niedającej się przewi-
dzieć przyszłości41. Wśród nich należy zaakcentować przede wszystkim niespójność 
programową i polityczną bloków42, w zasadzie każdorazowo występujących w nieco 
odmiennym składzie, w ramach których dość często dochodzi do konfl iktów między 
partiami w istotny sposób utrudniających zarówno sprawne rządzenie, jak i wypeł-
nianie funkcji opozycji. Ponadto nie wszystkie partie osiągające reprezentację par-
lamentarną startują w ramach bloków – jedynie w 2006 r. koalicje zdominowały 
rywalizację wyborczą. W 2001 r. partie znajdujące się poza koalicjami zdobyły 10% 
głosów, a w 2008 aż 15%. W końcu jednym z najważniejszych czynników spaja-
jących koalicję są liderzy, a wybory we Włoszech dość często przybierają formę 
plebiscytu, w którym wyborcy opowiadają się „za” lub „przeciw” najważniejszej po-
staci prawicy – Silvio Berlusconiemu43. Dlatego trafne wydaje się stwierdzenie An-
drzeja Antoszewskiego, określającego system partyjny Włoch po wyborach 2008 r. 
jako „sfragmentaryzowaną i niestabilną dwubiegunowość”44. 

40 Ibidem, s. 292–293. 
41 Ibidem. 
42 Jako przykład można wymienić koalicję centrolewicową Unia z 2006 r., składającą się z kil-

kunastu różnych ugrupowań, wśród których była obecna centrowa Margherita grupująca polityków 
o chadeckich korzeniach, socjaldemokratycznych Demokratów Lewicy, eurokomunistów, ekolo-
gów i radykałów lewicowych, domagających się np. wypowiedzenia konkordatu ze Stolicą Apo-
stolską. 

43 A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne…, op. cit., s. 292–293. 
44 Ibidem, s. 294. 
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Tabela 29. Wybory do włoskiej Izby Deputowanych i Senatu z 13–14 kwietnia 2008 r. 

Koalicja Wybory do Izby Deputowanych Wybory do Senatu

% głosów Liczba mandatów % głosów Liczba mandatów 

Koalicja centroprawicowa S. Berlusconiego:
Lud Wolności 
Liga Północna
Ruch dla Autonomii

46.8 
37.4
8,30

1,1

340
272

60
8

47,3
38,2

8,1
1,1

168
141

25
2

Koalicja centrolewicowa Waltera Veltroniego:
Partia Demokratyczna
Włochy Wartości

37,5
33,2

4,4

239
211

28

38,0
33,7

4,3

130
116

14
Unia na rzecz Centrum 5,6 36 5,7 3
Południowotyrolska Partia Ludowa 0,4 2 – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://electionresources.org/it/ (dostęp: 25 VIII 2009 r.).

Scena polityczna Włoch po ostatnich przedterminowych wyborach 2008 r., spo-
wodowanych rozpadem rządzącej koalicji centrolewicowej, jest zdominowana przez 
dwie najważniejsze siły polityczne. Pierwszą stanowi rządząca centroprawica, której 
liderem – i zarazem premierem włoskiego rządu – jest Silvio Berlusconi. Polityk 
ten pojawił się na scenie politycznej w 1994 r., zakładając partię Naprzód Włochy 
(Forza Italia, FI). Partia, według jej działaczy, reprezentowała opcję liberalno-de-
mokratyczną, lokując się w centrum sceny politycznej45. FI szybko stała się głów-
nym ośrodkiem centroprawicy, stanowiąc fundament późniejszych jej koalicji wy-
borczych, a sam Berlusconi – postać budząca wiele kontrowersji46 – kilkakrotnie 
obejmował funkcję premiera. Przegrane wybory parlamentarne 2006 r. z centrole-
wicową koalicją kierowaną przez Romano Prodiego spowodowały, że Berlusconi 
ogłosił zamiar stworzenia nowej partii politycznej na bazie FI i innych ugrupowań 
wchodzących w skład koalicji Domu Wolności. Zapowiedzi te zostały zrealizowa-
ne pod koniec marca 2009 r., gdy powołano nowe ugrupowanie centroprawicowe 
pod nazwą Lud Wolności (Popolo della Libertà, PdL), zastępujące wcześniejszą 
federację partii tej orientacji. PdL powstała z połączenia m.in. FI, Sojuszu Narodo-

45 Więcej zob. M. Bankowicz, System partyjny…, op. cit., s. 159–165.
46 Wiele kontrowersji wywołują np. liczne wypowiedzi Berlusconiego. Często w mediach cy-

towane są jego obraźliwe uwagi pod adresem przeciwników politycznych. Przykładowo w 1995 r. 
podczas publicznego wystąpienia powiedział: „pewna matka postanowiła kupić mózg dla swojego 
przygłupiego syna. Ceny są wysokie: 10 mld lirów za głowę lidera Ligi Północnej Umberta Bossie-
go, 20 mld za komunistę Fausta Bertinottiego, 30 mld za Massima D’Alemę z lewicy. Za mózg 
Romana Prodiego zażądano aż 100 mld. Kobieta mówi: to za drogo! – Ależ to okazja – tłumaczy 
lekarz – ten mózg nigdy nie był używany!”. Za: S. Wysocka, Pyskówka Italiana, „Polityka” 2003, 
nr 43.
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wego i blisko 10 mniejszych ugrupowań47. Działania Berlusconiego powodowane 
były nie tylko dążeniem do konsolidacji prawicy, ale również integracją lewicy, któ-
rej najważniejszym ośrodkiem jest Partia Demokratyczna, powstała w październiku 
2007 r. z połączenia kilku ugrupowań lewicowych, na czele z Demokratami Lewicy. 
Powołanie tej formacji było konsekwencją zwycięstwa lewicy w wyborach 2006 r. 
Pierwszym przewodniczącym PD był Walter Veltroni, którego po porażce w wybo-
rach 2008 r. i stopniowym pogarszaniu się notowań lewicy w lutym 2009 r. zastąpił 
Dario Franceschini48. 

W Parlamencie Europejskim przedstawiciele Ludu Wolności zasiadają we frak-
cji Europejskiej Partii Ludowej, eurodeputowani Partii Demokratycznej w Grupie 
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Re-
prezentanci partii Włochy Wartości są członkami Grupy Porozumienia Liberałów 
i Demokratów na rzecz Europy, a posłowie Ligi Północnej – eurosceptycznej frakcji 
Europa Wolności i Demokracji.

* * *

Powołanie PD, a następnie PdL, rodzi zasadne spekulacje o przechodzeniu włoskie-
go systemu partyjnego z układu dwublokowego w kierunku dwupartyjności. Z jed-
nej strony bowiem działania poszczególnych partii są wyraźnie ukierunkowane na 
budowanie skonsolidowanych formacji, z drugiej jednak trudno jest przewidzieć, na 
ile okażą się trwałe. Należy pamiętać o czynnikach osłabiających i tak niestabilną 
dwubiegunowość oraz o kilku innych zmiennych. Wśród nich trzeba wspomnieć or-
dynację wyborczą, która co prawda sprzyja dwublokowości i dwupartyjności, ale 
jest jednocześnie przedmiotem krytyki. Próbowano ją nawet zmienić po wyborach 
2006 r. – można więc spodziewać się podjęcia podobnych działań w przyszłości. 
Powrót do jakiegoś wariantu proporcjonalności może zatrzymać tendencje ku dwu-
biegunowości. Ponadto – jak już wspomniano – osobą polaryzującą scenę politycz-
ną jest Berlusconi. Jego ewentualne odejście z polityki może spowodować walkę 
o przywództwo prawicy i prowadzić do jej dezintegracji. Niezależnie jednak od tych 
kwestii, włoski system partyjny pod wieloma względami pozostaje ewenementem 
na tle innych państw Zachodniej Europy i wydaje się bardziej przypominać sceny 
polityczne państw naszego regionu49.

47 T. Bielecki, Silvio Berlusconi połknął włoskich postfaszystów, „Gazeta Wyborcza”, 28 III 
2009 r.

48 Idem, Włoska opozycja bez pomysłu, „Gazeta Wyborcza”, 23 II 2009 r. 
49 A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne…, op. cit., s. 294.
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Wykaz skrótów:

AN – Alleanza Nazionale, Sojusz Narodowy
DC – Democrazia Cristiana, Chrześcijańska Demokracja 
DS – Democratici di Ministra, Demokraci Lewicy 
FI – Forza Italia, Naprzód Włochy 
LN – Lega Nord, Liga Północna
MSI – Movimento Sociale Italiano, Włoski Ruch Społeczny 
PCI – Partito Comunista Italiano, Włoska Partia Komunistyczna 
PD – Partito Democratico, Partia Demokratyczna 
PdL – Popolo della Libertà, Lud Wolności 
PDS – Partito Democratico della Sinistra, Demokratyczna Partia Lewicy 
PLI – Partito Liberale Italiano, Włoska Partia Liberalna 
PRI – Partito Repubblicano Italiano, Włoska Partia Republikańska 
PSDI – Partito Socialista Democratico Italiano, Włoska Partia Socjaldemokratyczna 
PSI – Partito Socialista Italiano, Włoska Partia Socjalistyczna 


