
1. Wstęp

Społecze ńst wa za mieszk ujące współcze sne pań stwa rzad ko mają w pełni homo -
ge niczny cha rakt er. W pań stwa ch nie dem okr atyc znych zró żni cow anie społeczeń -
stwa nie przekłada się w znaczącym stop niu na ich funk cjon owa nie, gdyż jed -
nostki nie mają tu wpływu na de cyz je rządzących. Od mienn ie pro blem ten ry suje
się w pa ńst wach de mok raty cznych, w kt óry ch dąży się do wz glę dnie bo daj har -
mon ijne go współist nien ia róż nych grup społecz nych czy mni ejszości. Jedną
z moż liwości roz wiąza nia owego pro blemu wy daje się fe der alny us trój terytorial -
ny. Ten cz ęsto sta je się re med ium na wy stę powanie w pa ńst wie po działów, kt óre
utrudn iałyby, a nie kiedy na wet un iemożliwiały funk cjon owa nie pańs twa uni -
tarnego. Możl iwość ta kiego za proj ekto wan ia współdziałania po szcz egól nych or -
ganów pa ństwa za równo na szcze blu cen traln ym, jak i kra jow ym, aby umo żli wić
szer sze współde cyd owa nie mi esz kań com cz ęści skład ow ych fe der acji, sta je się
spo sob em na har mon ijne ist nien ie lub przy najmn iej elim inację konf liktów pomię -
dzy re prez enta ntami ró żnych in tere sów na rod owy ch, re lig ijny ch, ję zyk owych
czy ekon omi cznych1.

Przed miot em ni niejs zego oprac owa nia jest cha rakt ery sty ka po działów spo -
łecz nych w dwó ch za chodn ioeu rop ejs kich fe der acj ach – Bel gii i Szwaj car ii,
a nastę pnie próba oceny, czy i kie dy mogą one być ba rierą w funk cjon owa niu
wzgl ędnie sta biln ego pań stwa de mok raty cznego.
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2. Po jęc ie po działu społecz nego

Poj ęcie po działu jest sze roko anal izo wane w li ter atu rze przed miotu2. Niejedno -
krotnie spotk ać można się także z próbą dookr eśle nia tej ka teg orii po przez doda -
nie przy miotn ika „społecz ny”. Punk tem od nies ienia stają się wó wczas kon kretne
gru py społecz ne wyo drębnione na pod staw ie kry teri ów so cjod emo gra ficz nych,
ta kich jak rasa, kla sa, płeć, re lig ia czy wy kształce nie. Nie dos konałość ta kiej ka -
teg orii dla ni ekt óry ch ba dac zy wy nika z tego, że po dział społecz ny ma zna czen ie
o tyle, o ile wywołuje okr eślo ne kon sek wencje na płasz czy źnie po lit ycznej. Po -
działy oraz zmia ny społecz ne nie zaw sze jed nak muszą prz enosić się w sfe rę sto -
sunków po lit yczny ch. Wy stę powan ie po działów w pa ństwie dw óch na rodowości, 
jak miało to miej sce w Bel gii u początków jej nie podl egłego ist nien ia w la tach 30. 
XIX wie ku, nie miało jesz cze wyra źnych kon sek wencji po lit yczny ch. Do piero ich
kon cent racja wokół pro blem ów jęz yka urz ędow ego, uprzyw ile jow ania fran cu sko -
języcznej elity po lit ycznej i ad min ist racyj nej, wresz cie zmia ny w par tiach poli -
tycznych i w pra wie wy borc zym uczyniły wspo mniane po działy po lit yczny mi.

Wo bec za rys owa nej tr udn ości wie lu aut orów posługuje się poję ciem po działu 
po lit yczne go jako ka teg orii sto sow anej przy anal izie zach owań po lit yczny ch
wpływających na st ruk turę ry wal iza cyj nych układów i styl upraw ianej po lit yki3.
Pr zyj ęcie ta kiego ok reśl enia pro wad zi jed nak do au ton omi zac ji sfe ry po lit yki po -
przez jej un iezależnienie od pr zeobrażeń za chodzących na po ziom ie społecz nym.
Ka teg oria po działu so cjop oli tyc znego po zos taje swo istą syn tezą dwó ch wcześ -
niej omó wionych. Po zwala uc zynić przed miot em rozwa żań te po działy społecz -
ne, któ re mają do niosłe zna czen ie dla okr eślo nego sys temu po lit yczne go.

Sey muo ur Mar tin Lip set i Ste in Rok kan widzą miej sce dla eks pres ji ta kich
po działów głów nie w działaniu par tii po lit yczny ch. Te, ich zda niem, ułatwiają
pro ces kry stal iza cji i ar tyk ula cji sprzecz nych interes ów oraz napięć tkwiących
w struk tur ze społecz nej oraz zmu szają oby wat eli do two rzen ia so jus zy po nad po -
działami struk tur alny mi oraz do ustal ania prior yte tów pośród ich zo bowiązań wo -
bec ustal ony ch lub po tenc jalny ch ról w ob rębie sys temu. Pa trie po lit yczne po -
sługują się re tor yką służącą przekład an iu ko nt rastów w struk tur ze społecz nej
i kult uro wej na po stul aty działań lub wstrzy myw ania się od nich oraz wy wier ają
na cis ki w tej ma ter ii. Funk cje in strum enta lną i re prez enta cyjną par tii moż na
w tym kon tekście wid zieć w zmu szan iu rze czni ków sprzecz nych interes ów i po -
glądów do za wier ania ko mpro mis ów, uzgadn iania wspóln ych sta now isk, a więc
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2
Por. S. Lip set, S. Rok kan, Cle avage struc tur es, par ty sys tems and vo ter alig nme nts: An intro -

duction, w: Par ty Syst ems and Voter Ali gnm ents: Cross-na tion al Per spect ives, red. S. Lip set
S. Rokk kan, Free Press, New York 1967, s. 8 i n.; H. Kit schelt, Eu rop ean par ty sys tems: Con tin uity
and chan ge, w: Deve lopments in West Eu rop ean Polit ics, red. P. Hey wood, E. Jo nes, M. Rho des,
Ma cM illan Press, Lon don 1997, s. 131 i n.; R. Her but, Po działy so cjop oli tyc zne w Eu rop ie Zachod -
niej, w: De mok racje za chodn ioeu rop ejs kie, red A. An tos zewski, R. Her but, Wy dawn ictwo Uni -
wersytetu Wrocław skiego, Wrocław 1997, s. 39–64.

3
R. Her but, op. cit., s. 40.
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i a greg acji nacis ków. Lip set i Rok kan zwra cają uwagę, że par tie po lit yczne prag -
nące uzy skać wię kszość to w prz eważającej mie rze kon glom era ty grup róż -
niących się w bar dzo wie lu spra wach, lecz zjed noc zone jesz cze więk szą wrogo -
ścią wo bec ry wali w in nych obo zach. Kon flikty i spo ry, mogące wyłani ać się
z bar dzo wie lu re lac ji w struk tur ze społecz nej, w nie których przy padk ach mają
zdol ność po lar yzo wan ia po lit yki w ob ręb ie da nego sys temu. Tym sa mym two rzy
się w nim hie rarc hia osi po działów, kt óra może wyglądać in ac zej w ka żd ym
z pań stw, a po nadto, co po dkre ślają ba dac ze, z bie giem cza su się zmie nia4.

Ste fano Bar tol ini i Pe ter Mair w swo jej kon strukc ji poj ęcia po działu socjo -
politycznego wy różn iają trzy za sadn icze powiązane ze sobą sfe ry: em pir yczną,
nor mat ywną i or gan iza cyjną. Istotą pierw szej sta je się wyo drębnienie na pod -
staw ie okr eślo nych kry teri ów grup społecz nych, któ re mogą się stać rze czyw istą
lub po tenc jalną bazą po działu so cjop oli tyc znego. O ile wy miar em pir yczny okre -
śla społecz ny punkt od nies ienia ewent ual nego po działu, o tyle w ra mach sfe ry
nor mat ywnej pod kre śla się rolę układu war toś ci i prz eko nań do min ujących w ra -
mach kon kretn ej gru py społecz nej, któ ry de term inu je mo żliw ość wy kształca nia
się po czuc ia własnej odrębności. Ta może zrodzić po czuc ie to żsam ości gru pow ej, 
a w dal szej kon sek wencji tak że int ere sów po lit yczny ch, kt óry ch re aliz acja na fo -
rum pu bliczn ym mogłaby na potkać ni echęć in nych grup. Ro zwój oc zekiwań
i dążeń może wó wczas do prowadzić do po lit yza cji in ter esów, czy li dążen ia do
uczestn ictwa w ry wal iza cyj nym ryn ku po lit ycznym. Wresz cie wy miar or gan iza -
cyj ny po działu so cjop oli tyc znego na leży ut ożsa miać z pr zyję ciem prze kon ania,
że re aliz acja in ter esu po lit yczne go po wstałej gru py może nastąpić je dyn ie na
aren ie wy borc zo-par lam enta rnej, a to może zos tać zre aliz owa ne wyłącznie za
pośrednictwem par tii po lit yczny ch5.

W pol skiej li ter atu rze przed miotu sa tysf akcj onującą de fini cję po działu socjo -
politycznego za prop ono wał Ry szard Her but, okr eślając go jako „sta bilny układ
po lar yza cji ws pól noty po lit ycznej, w ra mach kt órego ok reślone gru py społecz ne
udziel ają po parc ia kon kretn ym kie runk om po lit yki oraz par tiom po strzeg anym
jako re prez enta nci tych opcji, pod czas gdy inne gru py społecz ne po pier ają opozy -
cyjne kie runki po lit yki oraz par tie po lit yczne”6. Wy róż nił ta kże czte ry typy po -
działów mających kon sek wencje po lit yczne: ekon omi czny (kla sowy), re lig ijny,
kul tur owo-et niczny oraz cen trum – pe ryf erie7.
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4
S. Lip set, S. Rok kan, Osie po działów, sys temy par tyjne oraz afil iacje wybo rców, w: Władza

i społecze ństwo, wybór i oprac owa nie J. Szczu pac zyń ski, Scho lar, War szawa 1995, s. 90–91.
5

S. Bar tol ini, P. Mair, Ident ity, Com pet iti on and Electo ral Ava ilab ili ty:The Sta bil iza tion of
Eu rop ean Electo rat es 1885–1985, Cam bridge Univers ity Press, Cam bridge 1990, s. 215 i n.; R. Her -
but, Po działy so cjop oli tyc zne, w: Stu dia z teo rii po lit yki, red A. Jabłoń ski, L. Sob kow iak, Wydaw -
nictwo Uniw ersy tetu Wrocław skiego, Wrocław 1997, s. 106–107.

6
R. Her but, Po działy społecz ne po lit ycznie do niosłe (cle avag es) w Eu rop ie Za chodn iej,

w: Sys temy po lit yczne de mok racji za chodn ioeu rop ejs kich, red. A. An tos zewski, R. Her but, Wydaw -
nictwo Uniw ersy tetu Wrocław skiego, Wrocław 1992, s. 30.

7
R. Her but, Po działy so cjop oli tyc zne w Eu rop ie, s. 51 i n.
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Wspo min ani już ba dac ze, Sey muo ur Mar tin Lip set i Ste in Rok kan, wyko -
rzystując czte rof unkcy jny sche mat Tal cotta Par sonsa kla syf ikujący funk cje sys -
temu społecz nego8, wska zali, że po tenc jalne po działy będą mieć głów nie dwa
wy miary: te ryt ori alno-kul tur owy i funk cjon alny. W za prop ono wan ym mo delu
dy chot omie zna ne ze sche matu Par sonsa zo stały prze kształcone w ciągłe współ-
 rzędne: jed na oś re prez entu je te ryt ori alny wy miar kra jow ej struk tury po działów,
dru ga zaś wy miar funk cjon alny. Na jed nym zak ończeniu osi te ryt ori alnej au tor zy
um ieś cili lo kalne opoz ycje wo bec dążeń do min ujących elit kra jow ych oraz ich
biu rok racji, a więc re akc je re gio nów pe ryf ery jnych, mn iej szo ści ję zyk owy ch oraz 
kul tur owo zag roż ony ch grup lud noś ci na na cis ki cen tral izującej, stan dar yzującej
i „ra cjon ali zującej” ma chiny pa ństwa na rod owe go. Na dru gim zak ończeniu osi
te ryt ori alnej pro pon ują umi eśc ić kon flikty nie dot ykające kwe stii wys tępujących
pom iędzy jed nostk ami te ryt ori alnymi w ob ręb ie sys temu, a je dyn ie te, kt óre do -
tyczą ste row ania, or gan iza cji, ce lów i wy bor ów po lit yczny ch w sys tem ie jako
całości, a więc bez poś rednie wal ki pom iędzy elit ami ubieg ającymi się o władzę
cen tralną, róż nice w kon cepc jach do tyczących na rodu, prio ryt ety w spra wach
wewn ętrznych czy stra teg ie w spra wach zewn ętrznych.

Lip set i Rok kan wska zują też przykłady konfliktów mogących rodzić po -
działy so cjop oli tyc zne na osi pre zent ującej wy miar funk cjon alny. Na jed nym
koń cu tego wy miaru znaj dują się ty powe spo ry do tyczące reguł krótko ter mi -
nowej lub długot ermi now ej dys tryb ucji śro dków, pro dukt ów i kor zyści w sfe rze
go spod arcz ej. Wy mien ić tu mo żna kon flikty pom iędzy pro duc enta mi a nabyw -
cami, po międ zy ro botn ika mi a pra cod awca mi, pom ięd zy tymi, któ rzy udziel ają
kredyt ów, a tymi, którzy je zaciągają, pomięd zy dzierż awcami a właścici elami,
pomięd zy tymi, którzy wnoszą wkłady a tymi, którzy z nich ko rzys tają. Spo ry
roz wiązuje się tu zwy kle w dro dze ra cjon alny ch pr zeta rgów oraz ustal ania ogól -
nie obo wiązujących reguł dys tryb ucji. Wresz cie na dru gim koń cu omaw ianej osi
znaj dują się kon flikty, któ rych pod stawą są opoz ycje typu „przy jac iel-wróg”.
Kon flikty nie do tyczą w tym wy padku pr oble mów zy sku i strat, ale kon cepc ji
tego, co mo raln ie słuszne, oraz in terp reta cji hi stor ii i losu ludz kiego. Przykłada mi 
stron w ta kich spo rach są zwar te gru py re lig ijne i ru chy ideo logi czne9.

Na po trzeby na szej anal izy war te szc zególnej uwagi wy dają się po działy na -
rod owe, kul tur owe i jęz yko we, re lig ijne oraz ekon omi czne. Ich cha rakt ery sty ce
w Bel gii i Szwaj car ii towar zys zyć będzie próba oceny, w ja kim stop niu dany po -
dział ma do niosłe zna czen ie po lit yczne, jak ró wni eż w ja kim stop niu ist nien ie
samy ch po działów społecz nych ma wpływ na funk cjon owa nie sys temu poli -
tycznego.
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8
Sze rzej: S. Wró bel, Po lit yka w uj ęciu Tal cotta Par sonsa, w: Pol ska – Niem cy – Eu ropa. Pa mię -

ci Pro fes ora Pio tra Do brow olsk iego, red. Jan Iwan ek, Wy dawn ictwo Uniw ersy tetu Śląskie go, Ka tow -
ice 2008, s. 210, o sa mym zaś funk cjon ali zmie: S. Wrób el, Funk cjon ali sty czne kon cepc je dy nam iki
poli tycznej. Pro ces i zmia na po lit yczna, Wy dawn ictwo Uniw ersy tetu Śląskie go, Ka tow ice 1992.

9
S. Lip set, S. Rok kan, Osie po działów,  s. 93–94.
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3. Po działy na rod owe

Kształto wan ie się na rodu jest re zult atem pro cesu hi stor yczne go, na kt órego prze -
bieg wpływają czyn niki zaró wno o cha rakt erze obiekt ywnym – jak wspóln ota
pocho dzenia, ję zyka, te ryt ori um, kul tury, życ ia go spod arczego i po lit yczne go,
jak i o cha rakt erze su biekt ywnym, wy nik ające ze sfe ry świ adomości na rod owej10. 
Po jęc ie na rodu w li ter atu rze na ukow ej nie jest śc iśle zde fin iowa ne, a mno gość
kon cepc ji i ty pol ogii, wy nik ająca z tr udn ości ścisłej oper acj onal iza cji tej katego -
rii, utrudn ia jed noz naczne wska zan ie, czy okre ślo na gru pa pre tend uje do tego, by
naz wać ją na rod em, na rod owością, grupą et niczną czy mn iejszością na rod ową11.
Po dobne kon trow ersje bu dzi py tan ie o związek po mię dzy po jęc iem na rodu i pań -
stwa. Według Flo riana Zna nieck iego nar ód ma wsp ólną, swo istą kul turę oraz
nieza leżną org anizację za pewn iającą za chow anie i ro zwój tej kul tury, a społe -
czeń stwo po lit yczne, ut ożs amiane z pa ńst wem, ma ws pól ny sys tem praw ny i nie -
zależny rząd spra wujący kont rolę nad całą ludn ością za mieszk ującą ok reślone te -
ryt ori um12. Z ko lei Bro nisław Ma lin owski wska zuje, że naród opiera się na
kul tur owej za sad zie in teg racji, a pa ńst wo na za sad zie po lit ycznej13.

Wo bec wska zan ych trud noś ci au tor zy cz ęsto posługują się ok reś leniem spo -
łe czeństwa na rod owo-pa ńst wow ego14 lub też do kon ują po działu na rodów na kul -
tur owe i pań stw owe15. Szwaj cars ki po lit olog Urs Al term att jako przykład na rodu
kul tur owe go wy mien ia Niem cy, a jako egze mplifikację na rodu pa ńst wowego,
opier ającego się na wspól nej hi stor ii po lit ycznej, po daje Sz waj carię16. Proble -
mem odr ębnym, choć rów nie istotn ym, wy daje się kwe stia świ adomości i toż -
samości na rod owej. Za sadne jest tu wska zan ie, że naród po zbaw iony własnego
państ wa może zamie szkiwać inne, o ile su biekt ywne ka teg orie św iad omo ści na -
rod owej i po czuc ie od rębn ej to żsam ości nie skłaniają go do po szuk iwa nia moż -
liwości stwo rzen ia własnego17.

Po dejm ując an alizę po działów na rod owy ch w Bel gii i Szwaj car ii, należałoby
wskaz ać, jaka jest struk tura narod owo ściowa każdej z fe der acji, jak są rozmiesz -
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J. Błuszkows ki, Naród w sen sie et niczn ym i po lit ycznym, w: Społec zeń stwo i po lit yka. Pod -

stawy nauk po lit yczny ch, red. K. Woj taszc zyk, W. Ja kub owski, Ofic yna Wy dawn icza ASPRA-JR,
War szawa 2007, s. 179.
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S. Otok, Geo graf ia po lit yczna, Wy dawn ictwo Na ukowe PWN, War szawa 2006, s. 63.
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F. Zna niecki, Współcze sne na rody, Wy dawn ictwo Na ukowe PWN, War szawa 1990, s. 41.
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B. Ma lin owski, Wo lno ść i cy wil iza cja, w: B. Ma lin owski, Dzieła, t. 10, Wy dawn ictwo Na -

ukowe PWN, War szawa 2001, s. 249 i n.
14

J. Błuszkows ki, op. cit., s. 182.
15

Ibid em, s. 184.
16

U. Al term att, Sa raj ewo prze strzega. Et non acj onal izm w Eu rop ie, Znak, Kr aków 1998, s. 36.
17

Por. S. Je dyn ak, Na ród, społec zeń stwo, pa ńst wo, Wy dawn ictwo Trio, War szawa 2002, s. 55;
J. Mi zgals ki, To żsamo ść na rod owa czy to żsa moś ci na rod owe w do bie glo bal iza cji, „Cho rzows kie
Stu dia Po lit yczne” 2009, nr 2, s. 9 i n. Ob szerne stu dium na te mat to żsamości: J. Mi zgals ki, Toż s a -
mość po lit yczna. Stu dium zja wis ka, Wy dawn ictwo Na ukowe Uniw ersy tetu Mikołaja Ko pern ika, To -
ruń 2008.
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czone pos zczegó lne mni ejszoś ci na rod owe czy na rod owo ści za mieszk ujące pań -
stwo, jaka jest ich li czebno ść oraz jaki od set ek wszyst kich mieszk ańców sta -
nowią. Dla na szych ba dań sz czególne zna czen ie ma wska zan ie, w ja kim stop niu
ist nien ie w ra mach jed nego pań stwa kil ku nar odowości moż na uzn ać za czyn nik
do niosły po lit ycznie.

W Szwaj car ii wystę puje dość wy soki od set ek mn iej szości na rod owy ch (ta -
bela 1). Wś ród pa ństw Eu ropy Za chodn iej sto sun ek ob cych na rodowości do lud -
ności ro dzim ej, kt óry w pr zybl iżeniu wy nosi 1:5, jest tu na jwy ższy. Już w la tach
70. ubiegłego stu lec ia za gran iczni ro botn icy, głów nie po chodzący z Włoch, sta -
now ili około jed nej trze ciej ogółu siły ro boc zej. Pro poz ycja mająca na celu ogra -
niczenie imig racji za robk owej upadła w re fer endum w czerw cu 1970 roku, ale
mniej szością 558 tysię cy głosów „za” wo bec 655 ty sięcy głosów „prze ciw”, przy
wy sok iej fre kwenc ji wy noszącej 74%. W ko lejn ym re fer endum do tyczącym tej
spra wy w 1974 roku przedłożoną propozycję od rzuc ono zde cyd owaną większo -
ścią 66% głosów18. O tym, że do chwi li obecn ej pro blem imi grantów po zos taje
wa żnym te mat em pu bliczn ej de baty, może św iad czyć wi tryna in tern eto wa Szwaj -
cars kiej Par tii Lu dow ej, kt óra in form uje ka żdego czy teln ika wiel kimi li ter ami
o tym, że ugrup owa nie to jest prze ciwne swo bodn emu napływowi cudz oziemców 
do Szwaj car ii19. Mimo ta kiego sta nu rze czy trud no uznać, że jest to pro blem sta -
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Ta bela 1. Struk tura narod owo ściowa Szwaj car ii w 2008 roku

Na rod owość Licz ba Od set ek (%)

Szwaj car zy 6 032 141 77,38

Włosi 295 066 3,78

Niem cy 251 527 3,23

Por tug alcz ycy 205 545 2,64

Ser bow ie i Cza rno górcy 191 655 2,46

Fran cuzi 90 004 1,15

Tur cy 74 147 0,95

Hisz pan ie 65 774 0,84

Mace doń czycy 60 204 0,77

Bośn iacy 39 330 0,50

Au striacy 37 282 0,48

Chor waci 36 393 0,47

Po zos tali 416 682 5,35

Ogółem 7 795 750 100,00

Źródło: oprac owa nie własne na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch za rok 2008 po chodzących

z Ur zędu Sta tys tyczne go Szwaj car ii, http://www.bfs.ad min.ch/bfs/por tal/de/in dex/the men/01/02/

blank/data/01.html, dostęp: 1.09.2011 r.

18
G. Smith, Życie po lit yczne w Eu rop ie Za chodn iej, Wy dawn ictwo Puls, Lon dyn 1992, s. 421.

19
 Wi tryna Szwaj cars kiej Par tii Lu dow ej, http://www.svp.ch/g3.cms, do stęp: 1.09.2011 r.
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no wiący prz ycz ynę trwałego po działu so cjop oli tyc znego szwaj cars kiego społe -
czeństwa.

Zde cyd owa nie in ac zej pro blem po działów na rod owy ch ry suje się w Bel gii
(ta bela 2, ry sun ek 1). Pa ńst wo to za mieszk iwa ne jest głów nie przez dwie naro -
dowości – Flama ndów i Wal onów. Dane wska zujące, że obecn ie Flaman dowie
sta nowią 58% mie szk ańców pań stwa, Wa lon owie zaś 31%, mają je dyn ie pr zyb -
liżony i orient acy jny cha rakt er. Szc zegółowych in form acji do tyczących tego, ilu
mi eszkańców fe der acji pr zyn ale ży do ok reś lon ej na rod owo ści, Bel gijs ki Urząd
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Flamandowie 58%
Walonowie 31%

pozostali 11%

Ry sun ek 1. Skład et niczny Bel gii

Źródło: oprac owa nie własne na pod staw ie da nych In form ato ra Fact book CIA, https://www.

cia.gov/li brary/pu blic ati ons/the-world-fact book/geos/be.html, dost ęp: 1.09.2011 r.

Ta bela 2. Struk tura narod owo ściowa Bel gii w 2008 roku

Nar odow ość Licz ba Od set ek (%)

Bel gow ie
   – w tym zamieszkali:
      w Brukseli
      w Regionie Flamandzkim
      w Regionie Walońskim

9 695 418

753 448

5 807 230

3 134 740

90,89

7,06

54,44

29,39
Włosi 169 027 1,58
Fran cuzi 130 568 1,22
Ho lend rzy 123 454 1,16
Ma roka ńczycy 79 867 0,75
Hisz pan ie 42 712 0,40
Tur cy 39 954 0,37
Niem cy 38 370 0,36
Por tug alcz ycy 29 802 0,28
Bry tyjc zycy 25 126 0,24
Po zos tali 292 568 2,75
Ogółem 10 666 866 100,00

Źródło: oprac owano na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch za rok 2008 po chodzących z Ur zędu

Sta tys tyczne go Bel gii: URL:http://stat bel.fgov.be/fr/mo dul es/pu blic ati ons/sta tis tiques/po pul ati on/

na tion ali te_act uel le_de_la_po pul ati on_par_com mune.jsp oraz In form ato ra Fact book CIA,

https://www. ia.gov/li brary/pu blic ati ons/the-world-fact book/geos/be.html, dost ęp: 1.09.2011 r.
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Sta tys tyczny nie pu blik uje, po niew aż py tań ta kich nie za daje się w cza sie spi sów
po wszechn ych20. Sza cunk owe dane moż na je dyn ie uz ysk ać, ob lic zając, ile osób
miesz ka w da nym re gion ie i jaki od set ek ka żdej z na rod owości zamiesz ku je
stołeczną Br ukselę. Spo ry pom iędzy Fla mand ami a Wa lon ami na leży uz nać za
pr zyc zynę prze kształce nia Bel gii z pań stwa unit arne go w fe der alne. O tym, że po -
dział na rod owy w Bel gii ma do niosłe zna czen ie po lit yczne, świ adczy to, że to on
wy znac za gra nice reg ion ów oraz dzie li stol icę pańs twa. Po nadto, o ile w Szwaj -
car ii sku pis ka mni ejs zości na rod owy ch nie za mieszk ują zwar tego teryto rium,
o tyle oby dwie nar odowości bel gijs kie są od sie bie wyr aźnie od dziel one. Roz -
liczne ba dan ia św iad omości na rod owej w Bel gii wy kazały, że tyl ko 41% popula -
cji ident yfi kuje się z na rod em bel gijs kim. Po nad 70% Fl amandów czu je się
przede wszyst kim związa nych ze swoją grupą et niczną21. Po nadto ró wnież par tie
po lit yczne dzielą się na fla mandzk ie i wal ońskie, przy czym po dział ten nie do -
tyc zy je dyn ie ug rup owań na cjon ali sty cznych czy se par aty sty cznych, ale ta kże
par tii li ber alny ch czy so cjald emo kra tycz nych.

Za rys owa ne ró żni ce w zna czen iu po działów na rod owy ch przekładają się
także na kształt sys temu par tyjn ego. W oby dwu fe der acj ach mamy do czy nien ia
ze wzro stem po parc ia dla ra dyk alnej pra wicy. War to jed nak pod kreślić, że Szwaj -
cars ka Par tia Lu dowa (SVP) wy raża pro test prze ciw napływowi do Szwaj car ii
ko lejn ych fal im igra ntów22. Tym czas em pro gramy po lit yczne par tii bel gijs kich,
w szc zegó lności No wego So jus zu Fla mandzk iego (N-VA) i In ter esu Flamandz -
kiego (VB), mają cha rakt er wyr aźnie se par aty sty czny23. Wresz cie od mienna po -
zos taje ta kże dy nam ika po parc ia dla par tii ra dyk alny ch w oby dwu fe der acj ach.
Ko lejne elekc je par lam enta rne przy noszą tedy nie znaczny spa dek po parc ia dla
SVP, pod czas gdy se par aty sty czne ugrup owa nia fla mandzk ie uzys kują co raz
wyż sze wy niki po parc ia, co może do prow adzić do sy tua cji, w kt órej pro wad zona
do tej pory po lit yka kor donu sa nit arne go, spra wiająca, że N-VA i VB po zos tają
poza rządem, prze stan ie być możl iwa24.

Anal iza struk tury na rod owej Bel gii i Szwaj car ii po zwala tw ierd zić, że ka żda
z fe der acji za mieszk iwa na jest przez mniejszości na rod owe. Ich od set ek w Szwaj -
car ii jest dwu krotn ie wyż szy niż w Bel gii. Sto sun ek do mni ejs zości na rod owy ch
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20
Wi tryna in tern eto wa Bel gijs kiego Urz ędu Sta tys tyczne go, http://stat bel.fgov.be/nl/sta tis -

tieken/ ci jf ers /bevolking/in dex.jsp, do stęp: 1.09.2011 r.
21

R. Her but, Po działy so cjop oli tyc zne w Eu rop ie, s. 60.
22

Zob. J. Fit zg era ld, D. La wrence, Lo cal co hes ion and ra dic al ri ght support. The case of the
Swiss Pe op le’s Par ty, „Elector al Stu dies” 2011, vol 30, iss. 4.

23
D. Po znyak, K. Abts, M. Swyn ged ouw, The dy nam ics of the extre me ri ght support: A gro wth

cu rve mo del of the po pul ist vote in Flan ders-Bel gium in 1987–2007, „Elector al Stu dies” 2011,
vol. 30, iss. 4, s. 672–688.

24
Por. M. Swyn ged ouw, The ge ner al elect ion in Bel gium, June 1999, „Elector al Stu dies”, 2002, 

vol. 21, iss. 1, s. 125; J. Pi let, E. van Hau te, The fe der al elect ions in Bel gium, June 2007, „Elector al
Stu dies” 2008, vol. 27, iss. 3, s. 549, K. Abts, P. Dmi triy, S. Marc, The fe der al elect ions in Bel gium,
June 2010, „Elector al Stu dies”, 2012, vol. 31, iss. 2, s. 450.
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jest elem entem prog ramów po lit yczny ch oraz przed miot em de baty pu bliczn ej.
Pro blem ten wy nika głów nie ze znacz nego zwięk sze nia przepływu ludności
w ostatn ich dziesi ęcioleciach, co spra wia, że w zamo żnych pańs twach zachod -
nich co raz wi ęcej osób pra gnie zna leźć za trudn ienie i miej sce stałego po bytu.
Z cza sem taki stan rze czy ro dzi nowe spo ry i po działy so cjop oli tyc zne. W Bel gii,
mimo niż szego niż w Szwaj car ii od setka mn iejs zości na rod owy ch, fakt współza -
mieszk iwa nia przez dwie narodowości two rzy tak sil ny po dział na rod owy, że ten
sta wia pod zna kiem za pyt ania ist nien ie pań stwa25.

4. Po działy kul tur owe i jęz yko we

Mimo roz liczn ych prób de fin iowa nia wi elo kult uro wości, to żsa mości kul tur owej
i po działów kul tur owy ch, ja kie od naleźć mo żemy w li ter atu rze przed miotu26,
trud no o jed noz naczne wska zan ie gra nicy, po któ rej prze kroc zeniu w da nym pań -
stwie mi elibyśmy do czy nien ia ze społecz eńst wem wie lok ultu row ym. Zdecydo -
wanie czę ści ej wys tęp ują okr eśl enia opis owe, które nie jedn okr otnie wska zują
jako przykład państw wie lok ultu row ych Sta ny Zjed noc zone, Mek syk, Kan adę
czy Bra zylię27. Zró żnicowanie kul tur owe społecz eńs tw za mieszk ujących pa ństwa 
eu rop ejsk ie wy daje się zde cyd owa nie mniej sze.

W pa ńst wach za chodn ioeu rop ejs kich po działy kul tur owe wy nik ają przede
wszyst kim z ist nien ia od mienn ych zw yczaj ów i tra dyc ji przekładających się na
sposób życia, pra cy i spę dzania wol nego cza su, wiążący się tak że z róż nicami
pom iędzy mia stem i wsią czy cen traln ymi czę ściami pań stwa i jego pe ryf eri ami.
W Szwaj car ii już zróżn ico wanie kra in geo graf iczny ch, któ re się na nią składają,
nie sie ze sobą ist nien ie odm ienn ości kul tur owy ch pom ięd zy małymi kan ton ami
gór ski mi a wiel kimi ko smop oli tyc znymi mia stami. Za je den z cz ynników ro -
dzących głęb okie po działy so cjop oli tyc zne mo żna uz nać ję zyk. Dzie je się tak
zwy kle wów czas, gdy w pań stwie wys tępuje kil ka jęz yków na rod owy ch, ża den
z nich nie jest uż ywa ny przez zde cyd owaną wię ksz ość mie szk ańc ów, a po nadto
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25
Por. R. Klep ka, Kry zys po lit yczny lat 2010–2011 w Kr óle stwie Bel gii – ge neza i mo żli we na -

stę pstwa, w: Na tro pach twó rczości i cza sów mi nion ych. Ks ięga Ju bil eus zowa ofiar owa na Profeso -
ro wi Da mian owi Tom czyk owi, red. M. Cet wińs ki, A. Czaj kows ka, Wy dawn ictwo im. S. Podo biń-
skie go Akad emii im. Jana Długos za w Częs tochowie, Częs tochowa 2012, s. 453–467.

26
Por. K. Kwaś niewski, Tożs amość społecz na, toż samość kul tur owa, „Stu dia So cjol ogi czne”

1986, nr 3, s. 12 in.; K. Krzysz tof ek, Kul tur owa ści eżka glo bal iza cji, w: Ob lic za pr oce sów glo bal iza -
cji, red. M. Pie traś, Wy dawn ictwo UMCS, Lu blin 2002, s. 127 i n.; J. Sz czepański, Elem enta rne
poję cia so cjol ogii, PWN, War szawa 1972, s. 514 i n.

27
Por. T. Pa leczny, Przy pad ek bra zyl ijski: pro ces nar odotwórczy czy zja wis ka latynoamery -

kanizacji? „Kul tura – Hi stor ia – Glo bal iza cja” 2009, nr 5, s. 90; Pro cesy uniw ersa liz acji tożsamo ści
kul tur owej czy ame ryk ańs ki wa riant pr ocesów na rodotwórczych społec zeństw wie lok ultu row ych?
Kil ka so cjol ogi cznych re fleks ji, wi tryna in tern eto wa In styt utu St udiów Re gion alny ch Uniw ersy tetu
Jagi ello ńsk iego, http://www. isr.ws mip.uj.edu.pl/pu blik acje/pro cesy.doc, dos tęp: 1.09.2011 r. 
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w pań stwie fe der alnym ob szary ję zyko we po kryw ają się z gra nic ami kra jów
związkowych.

Dane w ta beli 3 i 4 do wodzą, że za równo w Bel gii, jak i w Szwaj car ii nie
mamy do czy nien ia z jed noli tością jęz ykową. W pierw szej fe der acji, po dobn ie
jak miało to miej sce w przy padku naro dowo ści, py tan ia o ję zyk nie są za daw ane
przez ankieterów pro wadzących spi sy po wszechne. Dane sza cunk owe w tym wy -
padku uz yskać jed nak moż na o wie le łatwiej, ze względu na to, że każdemu
okręgowi wy borc zemu przy porządkow any jest okre ślo ny język. W pańs twie tym
obo wiązują trzy jęz yki urz ędowe: ni derl andzki, fran cus ki i nie miecki. Jesz cze
bar dziej złożo na sy tua cja wy stę puje w Szwaj car ii, w której język ami urzęd owy mi 
są: nie miecki, fran cus ki, włoski i reto rom ański.

Anal iza sta tys tyczna da nych do tyczących po działów ję zykowych w Bel gii
i Szwaj car ii po zwalałaby snuć błędne przy puszc zenia o ist nien iu wzg lędn ie po -
dobn ej sy tua cji w ob ydw óch fe der acj ach. Tym czas em do niosłość po lit yczna
oma wianych po działów jest inna. W Szwaj car ii w sie demn astu z dwu dzies tu sze -
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Ta bela 3. Sza cunk owe dane do tyczące ję zyków uż ywanych w Bel gii

Ję zyk  Od set ek (%) osób posługujących się nim

Ni derl andzki (ho lend erski) 55–60

Fran cus ki 40–44

Nie miecki ok. 1

Źródło: oprac owa nie własne na pod staw ie da nych In form ato ra Fact book CIA, https://www.
cia.gov/li brary/pu blic ati ons/the-world-fact book/geos/be.html, dost ęp: 1.09.2011 r.

Ta bela 4. Ję zyki uż ywa ne w Szwaj car ii

Język Licz ba osób posługujących się nim Od set ek (%)

Nie miecki 4 640 400 63,67

Fran cus ki 1 485 100 20,38

Włoski 471 000 6,46

Reto rom ański 35 100 0,48

Hisz pań ski 77 500 1,06

Serb ski i chor wacki 111 400 1,53

Inne języ ki słowia ńskie 3 230 0,04

Por tug alski 89 500 1,23

Tu reck i 44 500 0,61

An giels ki 73 400 1,01

Al bański 94 900 1,30

Po zos tałe 161 970 2,22

Źródło: oprac owa nie własne na pod staw ie da nych po chodzących z Ur zędu Sta tys tyczne go

Szwaj car ii, http://www.bfs.ad min.ch/bfs/por tal/de/in dex/the men/01/05/blank/key/spra chen.html, 

dost ęp: 1.09.2011 r.
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ściu kan tonów jęz ykiem ofic jalnym jest nie miecki (ry sun ek 2). W trzech in nych
wy stępuje ofic jalnie uznana dwuję zyczność: w Ber nie, gdzie nie miecki ma cha -
rakt er do min ujący, oraz we Fry burgu i Va lais, gdzie większość mieszkańców
posługuje się fran cus kim. Po nie miecku mówi tak że wię kszość mie szkań ców
Gry zon ii, gdzie jed nak jęz ykami urz ędowymi są rów nież włoski i ret oromański.
Jęz yk fran cus ki do min uje w za chodn iej cz ęści Szwaj car ii, która jest okreś lana
jako Ro mand ia lub Szwaj car ia Ro mandzka. Składają się na nią kan tony: Ge newa, 
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przewaga ludności francuskojęzycznej

przewaga ludności włoskojęzycznej

przewaga ludności posługującej się językiem retoromańskim

brak wyraźnej przewagi językowej

przewaga ludności niemieckojęzycznej

słaba      silna
Dominacja językowa

Legenda:

74–84,9% >85%

Ry sun ek 2. Roz mieszc zenie geo graf iczne lud ności Szwaj car ii posługującej się język iem
nie mieck im, fran cus kim, włoskim i retoromańskim

Źródło: Urząd Sta tys tyczny Szwaj car ii, http://www.bfs.ad min.ch/bfs/por tal/de/in dex/re gion -

en/the mat isc he_kar ten/maps/bevo elk eru ng/spra chen_re lig ionen.html, do stęp: 1.09.2011 r.
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Vaud, Ne uch âtel i Jura oraz fr anc uskojęzyczna cz ęść Ber na, Fry burga i Va lais.
Ję zyk włoski do min uje w południowo-wschod niej części państwa, głównie
w kan tonie Ti cino oraz w cz ęści Gry zon ii. Z ko lei ję zyk re tor omański jest jed nym 
z ofic jalny ch w Gry zon ii28. Cha rakt ery sty czne dla Szwaj car ii po zos taje to, że róż -
nice ję zyk owe nie zna lazły od bic ia w pro ces ie two rzen ia odr ębny ch par tii poli -
tycznych na po ziom ie fe der acji, a je dyn ie doszło do po wstan ia kil ku na po ziom ie
kan ton alnym. Jęz yko we li nie po działu nie po kryw ają się z ża dnymi in nymi,
a więc re lig ijny mi, ekon omi cznymi czy naro dow ościo wymi, co spra wia, że stwo -
rzen ie trwałych więk szoś ci opart ych na kry ter ium jęz yka i in nego po działu spo -
łecz nego jest prak tyczn ie niem ożliwe. Taki stan rze czy spra wia, że sys tem poli -
tyczny jako całość jest sta bilny, mię dzy in nymi z ra cji prze nik ania się, a nie
po kryw ania ró żnych li nii po działu. Po czuc ie od rębn ości ję zyko wej uw aża się za
cz ęść św iado mości oby wat ela, a nie po tenc jalne źródło po lit yczny ch ko nfl iktów
z in nymi gru pami, i dla tego, jak wska zuje Ry szard Her but, trud no w Szwaj car ii
trakt ować po działy ję zykowe jako do niosłe po lit ycznie29.

Od mienn ie pro blem po działów ję zykowych ry suje się w Bel gii. Po zorn ie wy -
stęp owanie w tym pa ństw ie trzech głównych języków: ho lend ersk iego, francu -
skiego i nie mieck iego (przy czym tym ostatn im posługuje się za led wie 1% mi esz -
ka ńców pa ńst wa), nie ska zuje tego pań stwa na głębs ze kon flikty. To, że jest
in ac zej, wy nika głów nie z tego, że po działy ję zykowe, od mienn ie niż w Szwaj -
car ii, nakładają się na inne – et niczne i ekon omi czne. Kon flikt pom iędzy głów -
nymi gru pami jęz yko wymi, któ ry na brzmiewał od dru giej połowy XIX stu lec ia,
wy buchł z całą mocą w la tach 60. ubiegłego wie ku. Wte dy też do konał się po dział 
według kry ter ium nar odo wościowego i jęz yko wego nie tyl ko róż nych in styt ucji,
lecz ta kże par tii po lit yczny ch, or gan iza cji społecz nych, za wod owy ch i kultu -
ralnych. Uw agę zwra ca to, że równ ocześnie za nikły ich og ólnobelgijskie władze,
zarządy, ko mit ety cen tralne czy kon gresy. Po wstały też od rębne, nie mające żad -
nych or gan iza cyj nych wi ęzi, par tie i or gan iza cje fla mandzk ie oraz fra nkofoń skie.
Początkowo po wstały tyl ko trzy par tie czy sto jęz ykowe, we Flan drii, Wa lon ii
i Bruk seli. W la tach 1968–1978 doszło jed nak do pogłębi ania się po działu, gdyż
w tym okres ie trzy par tie: cha decka, so cjal ist yczna i li ber alna, roz padły się na
auto nomiczne or gan iza cje fla mandzk ie i wal ońskie. Stop niowa re gion ali zac ja
pań stwa, kt órej początkiem było powołanie do ist nien ia wsp ólnot kul tur alny ch,
do prow adziła do sy tua cji, w kt órej ta kże na szcze blu cen traln ym po dział języ -
kowy wy daje się po działem fun dam enta lnym dla kształto wan ia wie lu in styt ucji
po lit yczny ch. Par lam ent na rod owy dzie li się na dwie gru py jęz ykowe: nider -
landzką i fran cuską, do któr ej za lic za się też ws pól notę ni emi eckojęzyczną.
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28
Por. J. Wid mer, R. Co ray, M. Ac klin i in., Die Schwe izer Spra chen vielfa lt im öffe ntli chen Di -

skurs. Eine so zialh ist oris che Anal yse der Trans form ati onen der Spra chen ordn un gen von 1848 bis
2000, Lang, Bern 2004; R. Szul, Język, naród, pańs two: Język jako zja wis ko po lit yczne, Wydaw -
nictwo Na ukowe PWN, War szawa 2009, s. 242 i n.

29
R. Her but, Po działy so cjop oli tyc zne w Eu rop ie, s. 61.
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Każ da gru pa jęz ykowa ma wpływ na pro ces ustaw oda wczy, zwłasz cza przy sta -
nowie niu ustaw nad zwyc zajny ch wy mag ających kwa lif iko wan ej wię ksz ości. Po -
działy, o kt órych mowa, do tyczą ta kże rządu, kt óry, wyłączając pre miera, musi się
składać z jed nak owej licz by mini strów ni derl andzko- i fr ancu skojęz ycznych30.

Anal iza po działów kul tur owy ch i jęz yko wych pro wad zi do kon stat acji, że je -
dyn ie w Bel gii są one do niosłe po lit ycznie. Zwłasz cza pro blem jęz yka jawi się
jako trwa le dzielący mieszkańców państwa. Świadczyć mogą o tym nie tyl ko
przy jęte roz wiąza nia in styt ucj onal ne do tyczące par tii po lit yczny ch, par lam entu
i rządu, ale rów nież to, że uży wan ie okr eśl onego jęz yka w da nym miej scu sta -
nowi pro blem bieżących de bat po lit yczny ch oraz sta je się przed miot em sporów
społeczno ści za mieszk ującej fe derację. Wy starc zy lek tura bel gijs kiej pra sy, by
zau ważyć, jak czę sto uwa gę opin ii pu bliczn ej przy kuw ają in cyd enty, głów nie na
pr zed mieś ciach sto licy i w sa mej Bruk seli, przez którą prze biega gra nica jęz yko -
wa. Trwają tu niekończące się dys kus je i ma nif est acje wokół kwe stii, ja kiego
języ ka po winno się uż ywać w da nym ur zędzie pocz tow ym. Dla lu dzi z zewnątrz
ta kie wy padki mogą się wy dawać ab surd alne. Wska zują one jed nak na wy -
stępowanie sil nych nap ięć, ja kim pod leg ają gru py jęz ykowe w Bel gii31. Z ko lei
umiark owa nie do niosła po lit ycznie ran ga po działów kul tur owy ch i jęz yko wych
w Szwaj car ii spra wia, że nie mamy tam do czy nien ia ze spo rami na tym tle.

5. Po działy re lig ijne

Po dejm ując an alizę po działów re lig ijny ch w pa ńst wach za chodn ioeu rop ejs kich,
na leży zw rócić uw agę na to, że zr óżnic owan ie społec zeństw tego re gionu pod
wzglę dem wy znan ia rzad ko oznac za wystę powanie poważ nych i trwałych spo -
rów czy konfl iktów. Taki stan rze czy wy nika w sz cze gólności z fak tu rozdzie le -
nia spraw państwa i kościoła oraz postępującej la icyz acji za chodn ioeu rop ejs kich
społec zeństw32. Tezę o spad ku po lit yczne go zna czen ia po działów re lig ijny ch
tłum acz yć więc mo żna w sz cze góln ości trak tow ani em re lig ii jako elem entu życia
osob ist ego oraz kur czen iem się gru py lu dzi re gul arnie uczestn iczących w ob -
rządku re lig ijnym33. Wresz cie wzra sta także od set ek osób, kt óre jaw nie de klar ują
be zwyz naniowość czy re lig ijną ob oję tność34. W Szwaj car ii wy nosi on nie wiele
po nad 10%, ale już w Bel gii prze krac za 30%. W tym kont ekśc ie teo rie wska -
zujące, że or gan iza cyj nym wy raz em po działów re lig ijny ch jest ry wal iza cja par tii
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30
Por. A. Głowacki, Sys tem po lit yczny Bel gii, Wy dawn ictwo Na ukowe Uniw ersy tetu Szcz eciń -

ski ego, Szcze cin 1995, s. 9; R. Her but, Po działy so cjop oli tyc zne w Eu rop ie, s. 60.
31

J. Ste iner, De mok racje eu rop ejsk ie, Wy dawn ictwo Wy ższej Szkoły Pe dag ogi cznej w Rze -
szow ie, Rze szów 1993, s. 281.

32
G. Smith, op. cit.  s. 29 i n.

33
R. Her but, Po działy so cjop oli tyc zne w Eu rop ie, s. 58.

34
S. Opara, Za rys teo rii in dyw idu aln ej re lig ijn ości, Książka i Wie dza, War szawa 1975,

s. 286–318.
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re prez entujących su bkul turę re lig ijną z ugrup owa nia mi o cha rakt erze świ eckim,
wy dają się tr acić na ak tualności, o ile za ta kowe par tie przyj mie się stron nict wa
cha deck ie. Ugrup owa nia ta kie od najd ziemy w wi ększ ości pa ństw zachodnioeuro -
pejskich, choć obecn ie nie musi to przesądzać o wyst ępowaniu w nich do niosłych 
po lit ycznie po działów re lig ijny ch. Par tie te z reguły w swo ich pro gram ach ak -
cent ują je dyn ie przy wiąza nie do wa rtości ch rześcijańskich, w sz czególności do
po szan owa nia człowieka i so lid ary zmu społecz nego35.

Nie mal 60% mie szkańców Bel gii sta nowią ka tol icy, jed nak, na co już wska -
zyw ano, po nad jed na trze cia mies zkańców nie de klar uje przy wiąza nia do ża dnej
re lig ii (ta bela 5). Choć w pa ńst wie tym mamy licz ne, nakładające się na sie bie po -
działy, to wy znan ie nie sta nowi tu ko lejn ej płasz czyz ny nie zgody. Józ ef Łap tos
wska zuje na nowy pro blem, któ ry wy nika z fak tu, że drugą re ligią Bel gii stał się
is lam36. Pa ństwo, kt órego te ryt ori um ukształtowało się w wy niku wo jen reli -
gijnych i było ostoją ka tol icy zmu, prze chod zi obecn ie swo istą ewo lucję. Uwa gę
zwra ca jed nak to, że wo bec wagi is lamu związa nego z ob ecn ością im igr antów
z kr ajów arabs kich pro blemy in nych re lig ii prze stały zajm ować opin ię pu bliczną.
Zn iknęła też daw na nie chęć w sto sunku do pro test antów i nie od not owu je się ża -
dny ch ek sce sów o cha rakt erze an tys emi ckim37.

Ta bela 5. Struk tura wy znan iowa społec zeńs twa bel gijs kiego

Re lig ia Licz ba wyzn awców Od set ek

Ka tol icy zm 5 901 000 58,07
Is lam 365 802 3,6
Pro tes tanty zm 84 314 0,83
Po boczne kul ty chr ześcijańskie 58 000 0,57
Pra wosławie 56 000 0,55
Bud dyzm 29 467 0,29
Chr ześcijaństwo – zie lonoświątkowcy 26 000 0,26
Ju dai zm 21 338 0,21
Ba ha’i 2 032 0,02
Po zos tali, głów nie de klar ujący się jako nie wierzący 3 617 211 35,6

Źródło: oprac owa no na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch po chodzących z pra cy: Ch. La porte:

La Bel gique ter re re lig ieuse, „La Li bre” 2008, http://www.la lib re.be/actu/bel gique/ar ticle/407536

/la-bel gique-ter re-re lig ieuse.html, do stęp: 1.09.2011 r.

W Szwaj car ii mamy do czy nien ia ze współist nien iem dwó ch główn ych wyz -
nań (ta bela 6). Gra nice pom ięd zy ka tol ika mi i pro tes tanta mi po kryw ają się tu nie
tyl ko z tra dyc yjny mi po działami na te reny wiej skie i miej skie, jak w przy padku
„kant onów leśn ych” i Lu cerny, po zos tałych przy daw nej wie rze, wo bec Zu ryc hu
i Ber na, któ re od razu opow iedz iały się po stro nie Zwin glego. Re form acja wpro -
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35
A. Szu stek, Współcze sna myśl po lit yczna, w: Społec zeń stwo i po lit yka, s. 721.

36
J. Łap tos, Bel gia, Wy dawn ictwo Trio, War szawa 2005, s. 64.

37
Ibid em, s. 63 i n.
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wad ziła także nowe po działy, co spra wiło, że wy znan iowe gra nice prze bieg ają
po przez wi ększe te ryt oria, ta kie jak Gry zon ia, a na wet przez gmi ny. Schema tycz -
ne zo braz owa nie po działu pa ństwa po zwala ws kazać, że ka tol icka po zos tała –
opró cz Szwaj car ii „wewnę trz nej”, czy li kan tonów leś nych i Lu cerny – ta kże
południowa część fe der acji, a więc Wal lis, Ti cino i południowa część Gry zon ii,
a tak że Fry burg, okol ice Sankt Gal len i Appen zell In nerrhod en. Pro tes tanty zm
zaś poza Zu ryc hem i Ber nem przyjął się w kra ju Vaud, w duż ej czę ści Jury i Gry -
zon ii, Tur gow ii, w Gla rus oraz w Ge new ie38.

Po działy re lig ijne w Szwaj car ii jesz cze kil kad ziesiąt lat temu od grywały zde -
cyd owa nie wię kszą rolę niż obecn ie. Pod ko niec lat 60. ubiegłego stu lec ia
Jacque s Ches sex, szwaj cars ki pro zaik, kre śląc w swo jej pow ieści Por tret kan tonu 
Vaud39 ob raz pro tes tancki ego mie szc zaństwa, zo braz ował ty powe opin ie miesz -
kańców kan tonu na te mat ka tolików w na stępujący sp osób: „Wszyst ko mylą.
Wy znają wi arę w Pa nnę Świętą, a na wet się do niej modlą! Są za cof ani, prze -
sądni, piją. […] Nie, to mu rzy ńska re lig ia, nie war to o niej myś leć. My tu taj
w Vaud je steśmy pro tes tanta mi. Nig dy do głowy nie przy szedłby nam powr ót do
śred niowiecza”40. Dziś taki li ter acki ob raz up rzedzeń na tle wy znan iowym wy -
daje się nie akt ual ny. Se par acja społec zno ści ka tol icki ej i pro tes tancki ej w wy niku 
pr oce sów mo dern iza cji zo stała przełamana. Znacz na i stała ruchl iwość geogra -
ficzna pomię dzy re gion ami ka tol icki mi i pro tes tancki mi przełamała po czuc ie
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Ta bela 6. Struk tura wy znan iowa społec zeńs twa szwaj cars kiego

Re lig ia Licz ba wyzn awców Od set ek

Rzym skok ato lic ka 3 047 887 41,8

Pro tes tanty zm 2 569 124 35,3

Pra wosławie 131 851 1,8

Sta rok ato lic ka 13 312 0,2

Inne wy znan ia ch rześ cijańskie 14 385 0,2

Is lam 310 807 4,3

Ju daizm 17 914 0,2

Inne 57 126 0,8

Bez wyz nani owi 809 838 11,1

Brak od pow iedzi 315 766 4,3

Źródło: oprac owa no na pod staw ie da nych sta tys tycnzy ch po chodzących z Ur zędu Sta tys -
tyczne go Szwaj car ii, http://www.bfs.ad min.ch/bfs/por tal/de/in dex/the men/01/05/blank/key/re lig io
nen.html, do stęp: 1.09.2011 r.

38
C. Porę bski, Na przykład Szwaj car zy. Eseje i roz mowy, Znak, Kra ków 1994, s. 22.

39
Tłumac zenie au tora, po wie ść nie zo stała dotąd przełoż ona na ję zyk pol ski.

40
J. Ches sex, Por trait des Vau dois, Act es Sud/ La bor/L’ Aire, Pa ris 1990, s. 98–99, tłumac zenie 

własne.
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od rębn ości, otwier ając społeczeńs two szwaj cars kie na toler ancję i współ dzia -
łanie. Ostatn ie lata przy niosły nie tyl ko des egregację re lig ijną, ale wr ęcz inte -
grację. O ma lejącym wpływie re lig ii na ży cie Sz waj carów może św iad czyć ich
stop niowe otwier anie się na roz wiąza nia tak prag mat yczne, jak bu dowa jed nej
świątyni do wsp ólnego uży tku kat olików i pro testantów. Obecn ie ni kogo też nie
dzi wi za wier anie małże ństw po międ zy wy znawc ami ró żnych re lig ii41.

Wpływ po działów re lig ijny ch na ży cie po lit yczne w Szwaj car ii jest co raz
mniej szy, nie mniej jed nak wciąż do strzeg alny. Wz ględna je dnorod ność re lig ijna
po szc zegó lnych ka nto nów oraz ich uprawn ienia w spra wach re lig ijny ch i kultu -
ralnych ogran icz ają kwe stie wy znan iowe do pro blemu lo kaln ego. Z in nej jed nak
stro ny częs to zwra ca się uwagę, że w Ra dzie Ka ntonów ce lowo uprzyw ile jow ane
są małe ka tol ickie kan tony, aby za chow ana zo stała ró wnowaga in teresów i wpły -
wów re lig ijny ch42. O tym, że po działy re lig ijne nie po zos tają całko wic ie bez
wpływu na ży cie po lit yczne fe der acji, może św iad czyć to, że wś ród par tii zasia -
dających w par lam encie znaj dują się Chrz eścijańsko-De mok raty czna Par tia Lu -
dowa Szwaj car ii oraz Ewang eli cka Par tia Lu dowa.

Po działy re lig ijne w oby dwu anal izo wan ych fe der acj ach tracą na zna czen iu.
W przy padku Bel gii nie moż na mów ić o do niosłej po lit ycznie roli ta kiego po -
działu, w Szwaj car ii zaś, w której zna czen ie zró żnic owania wy znan iowe go rów -
nież spa da, moż na jesz cze mówić o umiark owa nie istotn ym po dziale so cjop oli -
tyc znym na tle re lig ijnym.

6. Po działy ekon omi czne

Wy stę powanie po działów ekon omi cznych we wszyst kich de mok raty cznych sys -
tem ach po lit yczny ch nie bu dzi wątp liwości, przy czym zwy kle pod kreśla się, że
ten ro dzaj społecz nego zró żni cowania znaj duje naj pełnie js ze od bic ie w struk tur ze 
syste mów par tyjn ych43. Wię kszo ść aut orów omaw iany pro blem roz pat ruje na
płasz czy źnie całej fe der acji, ident yfi kując go głównie jako rywal iza cję pomię dzy
par tiami le wic owy mi i pra wic owy mi do tyczącą włas ności śr odków pro dukc ji,
roli pań stwa w pla now aniu ekon omi cznym, re dys trybu cji do chodu oraz za kresu
pr ogra mów so cjaln ych pa ństwa44.

Dla badań nad zróż nicowaniem ekon omi cznym Bel gii i Szwaj car ii zdecydo -
wanie waż nie jsza sta je się jed nak pró ba od pow iedzi na py tan ie o ist nien ie po -
działów ekon omi cznych pomi ędzy posz cze gólny mi kra jami związko wymi oraz
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41
W. Lin der, De mok racja szwaj cars ka: roz wiązy wan ie ko nfl iktów w społec zeń stwie wielo -

kulturowym, Wy dawn ictwo Wy ższej Szkoły Pe dag ogi cznej w Rze szow ie, Rze szów 1996, s. 47.
42

G. Smith, op. cit., s. 35.
43

R. Her but, Po działy so cjop oli tyc zne w Eu rop ie, s. 51.
44

Por. R. Har mel, K. Jan da, Com par ing po lit ical par ties, APSA, Was hingt on DC 1976, s. 33 i n.;
S. Bar tol ini, P. Mair, op. cit., s. 5 i n.; A. An tos zewski, Wzor ce ry wal iza cji po lit ycznej we współcze -
snych de mok racj ach eu rop ejsk ich, Wy dawn ictwo Uniw ersy tetu Wrocław skiego, Wrocław 2004, s. 31.
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o ich do niosłość po lit yczną. Jed nym z naj prosts zych nar zędzi służących ba dan iu
ró żnic ekon omi cznych pomi ędzy posz cze gólny mi częś cia mi skład ow ymi anali -
zowanych fe der acji jest po rów nan ie pro duktu kra jow ego brut to na mies zkańca
w posz czególnych kra jach oraz wska zan ie, jak wiel ka po zos taje dys prop orcja
pom iędzy tym, w któ rym PKB per ca pita jest na jwy ższy i na jni ższy. An ali zę taką
na leży, oc zyw iście, tr akt ować jako ws tęp do ro zwa żań, gdyż nie od pow iada ona
na wie le istotn ych pytań, w szczeg ólności nie przesądza o do niosłości po lit ycznej
da nego po działu.

Już ws tępne ba dan ia po zwal ają mó wić, że nie co mniej sze dys prop orcje wy -
stę pują pom iędzy czę ścia mi skład ow ymi fe der acji w Bel gii niż pom iędzy kanto -
nami w Szwaj car ii (ta bele 7 i 8). W Bruk seli PKB per ca pita jest nie mal trzykrot -
nie wyżs zy niż w Wa lon ii, w Szwaj car ii zaś różni ca pomię dzy Ba zyleą–Mia stem
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Ta bela 7. PKB per ca pita w re gion ach Bel gii w roku 2009

Kraj związko wy PKB na oso bę (w euro)

Bruk sela 60 861

Flan dria 28 241

Wa lon ia 21 900

Źródło: oprac owa no na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch za rok 2009 po chodzących z Bel -

gijs kiego Urz ędu Sta tys tyczne go BELGOSTAT, http://www.nbb.be/bel gos tat, dos tęp: 1.09.2011 r.

Ta bela 8. PKB per ca pita w kan ton ach Szwaj car ii – dane za rok 2008

Kraj związko wy
PKB per ca pita
(we fran kach

szwaj cars kich)
Kraj związko wy

PKB per ca pita
(we fran kach

 szwaj cars kich)

Ba zyl ea–Mia sto 165 034 Vaud 60 832

Zug 110 868 Jura 60 248

Ge newa 93 044 Argowia 58 044

Zu rych 89 420 Appenzell Ausserrhoden 57 112

Ba zyl ea–Ok ręg 70 133 Lucerna 57 081

Ti cino 69 673 Schwyz 56 111

Gry zon ia 65 766 Uri 55 432

Ber no 65 751 Solura 54 889

Nid wald en 64 074 Turgowia 49 279

Sza fuza 63 937 Valais 49 097

Gla rus 62 266 Obwalden 48 118

Sankt Gal len 61 939 Appenzell Innerroden 47 711

Neu châtel 61 062 Fryburg 47 199

Źródło: oprac owa no na pod staw ie da nych za rok 2008 po chodzących z Ur zędu Sta tys tyczne go 

Kan tonu Lu cerna,  http://www.lu stat.ch/jbkt_2010_b04.pdf, do stęp: 1.09.2011 r.
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a Fry burg iem, mie rzona we wska zany spos ób, wy nosi nie mal 3,5. Róż nica ta nie
przekłada się jed nak na do niosłość po lit yczną po działów ekon omi cznych w oby -
dwu fe der acj ach. Mimo że według da nych sta tys tyczny ch dys prop orcja po mię -
dzy naj bog atsz ym a naj biedn iejsz ym kan ton em jest wy soka, nie wy stę pują tu
spo ry pom iędzy kan ton ami o podłożu ekon omi cznym. Powo dów ta kiej sy tua cji
mo żna się do pat rywać w kil ku czyn nik ach. Z jed nej stro ny w pańs twie tym
wystę pują długie tra dyc je kon sens ual nego roz wiązy wan ia sp orów, z dru giej zaś,
ze wzg lędu na jego ogó lną zam ożność, łatwo obl iczyć, że na wet w najbiedniej -
szym kan ton ie mie szk ańcy żyją na bar dzo wy sok im po ziom ie.

Spe cyf ika po działów ekon omi cznych w Bel gii po lega na ich po kryw aniu się
z ró żnic ami et niczn ymi i ję zykow ymi, ja kie wy stępują wś ród mi eszkańców tej fe -
der acji. Flan dria i Wa lon ia spra wują pełną kont rolę nad swy mi go spod arka mi.
Jak łatwo za uważ yć, anal izując tabe lę 7, wyra źna jest prze waga go spod arcza
Flan drii, która od cza su, gdy wy czerp ywały się su rowce Wa lon ii, ko rzys tała
z tego, że po siadała por ty. Ra chun ek ekon omi czny na rzucał ko niec zność przeno -
szenia całych gałęzi prze mysłu na wybr zeże. Sym bol em zmian była sta lown ia
Sid mar, zbu dow ana w stre fie kanału Turneu zen, która mimo sto sow ania węg la
i rudy z im portu osiągała wy dajn ość o połowę wy ższą niż prze star załe i upad ające 
prze dsiębiorstwa Wa lon ii. Usyt uow anie Flan drii przy ciągało także za gran iczne
in wes tycje, co zde cyd owało o „cu dzie fla mandzk im”. Choć Wa lon ia utraciła
pozyc ję głównego ośrod ka prze mysłowego kra ju w dru giej połowie ubiegłego
stu lec ia, od ćwi erć wie ku do kon uje się tu in tens ywny pro ces trans form acji ekono -
micznej45. Jej po wod zenie w du żej mie rze uza leżnione jest od za kresu po mocy
uzys kanej od władz fe der alny ch. Fla mand owie nie chcą jed nak pon osić cię żaru
pod nos zenia Wa lon ii z kry zysu, dążąc do co raz da lej idących roz wiązań poli -
tycznych, w kt óry ch efekc ie spra wy go spod arcze całko wic ie po zos tawałyby
w ge stii re gionów46. Kon flikt ekon omi czny w Bel gii jest tak pow ażny, że zag raża
sta bilności fe der acji. W de bac ie pu bliczn ej po jaw iają się de klar acje, ta kie jak wy -
powiedź Yvesa Le term e’a, kt óry jako szef rządu Flan drii, do mag ając się wi ęks zej 
ni eza leżności go spod arcz ej dla re gion ów, po wied ział, że Bel gia sama w so bie nie
jest wa rtością i nikt po jej roz pad zie nie będ zie płakał47. Ta kie wy pow iedzi
później szego pre miera Bel gii nie po zos tawi ają wątp liw ości co do do niosłego po -
lit ycznie cha rakt eru po działów ekon omi cznych w tym pańs twie.
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45
J. Łap tos, op. cit., s. 109 i n.

46
E. Fix, Nie derg ang des Na tion alst aates? Zur kon stit uti ven Rol le des na tion-bu ild ing für die

Ge nese von Re gion ali smen. Das Pa rad igma Bel gien, Ver lag Pe ter Lang GmbH, Frank furt am Main
1991, s. 162–176;

47
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Pod sum owa nie

Cha rakt ery sty ka po działów so cjop oli tyc znych w Bel gii i Szwaj car ii po zwala na
sfor mułowan ie kon stat acji, że zgod nie z przy puszc zeni ami, w oby dwu pań stwach 
mamy do czy nien ia z po działami społecz nymi, jed nak od mienna jest ich donio -
słość po lit yczna. Tabela 9 syn tet ycznie pre zent uje omó wione po działy, przypisu -
jąc im wagę, gdzie D oznac za po dział do niosły po lit ycznie, U po dział o umiar ko -
wanej do niosłości, brak zaś oznac zenia wska zuje na brak wy raz ist ego po działu.
W ostatn iej ko lumn ie za prez ento wano li czbę wy miar ów konstytu ują cych prze -
strzeń po działów po lit yczny ch, sto sując sche mat: po dział do niosły = 1, po dział
umiark owa ny = 0,5, brak po działu = 0.

Ta bela 9. Po działy so cjop oli tyc zne w Bel gii i Szwaj car ii

Pa ństwo
Po dział

Licz ba
wymi arówna rod owy

kul tur owy
i jęz yko wy

re lig ijny ekon omi czny

Bel gia D D U D 3,5

Szwaj car ia U U U U 2,0

Skró ty wyja śniono w tekś cie. 

W Bel gii i Szwaj car ii wyst ępują znaczące po działy, jed nak ich ro dzaj oraz
siła mają ró żny wpływ na funk cjon owa nie sys temu po lit yczne go. Umiark owa ny
cha rakt er po działów wy stępujących w Szwaj car ii oraz przy wiąza nie do konsen -
susu i ko oper acji jako sp osob ów roz wiązy wan ia pr obl emów, ja kie nie sie ze sobą
plu ral ist yczna struk tura społecz na, umo żliwiają wzg lędnie spo kojne funkcjo -
nowanie fe der acji48. Ogromną rolę od grywa ta kże to, że po działy, o kt órych tu
mowa, nie nakładają się na sie bie. Od mienn ie pro blem ry suje się w Bel gii.
Poważ ne spo ry i po działy w wy miar ze ekon omi cznym, języ kow ym i gospodar -
czym, kt óre nakładają się na sie bie, pro wadzą do ciągłych dys kus ji nad kształtem, 
nie okrzepłej wszak jesz cze, struk tury te ryt ori alnej pa ńst wa, a na wet nad jego dal -
szym trwa niem w obecn ym kształcie49. Ist nien ie i za kres po działów so cjoe kono -
mic znych w Bel gii i Szwaj car ii nie po zos tają za tem bez wpływu na sp osób funk -
cjon owa nia pańs twa.

Należy zwróc ić uwagę na ist nien ie w oby dwu pań stwach ta kiej kon strukc ji
in styt ucji po lit yczny ch – par lam entu i rządu, któ ra pro wad zi do in styt ucj onal iza -
cji kon fliktu, do ja kiego może do jść po międ zy gru pami za mieszk ującymi fe -
derację. Zr ównowa żony bi kam era lizm w Szwaj car ii i wzglę dnie zrówn owa żony
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w Bel gii, spe cyf iczne za sady kon struo wania rządu w oby dwu fe der acj ach, pro -
ced ury two rzen ia pra wa, któ re dają sze roki za kres współde cyd owa nia ró żnym
gru pom społecz nym, w założe niu po winny być me chan izm em za pob iega nia głęb -
szym kon flikt om. W rze czywi stości okaz uje się jed nak, że ist niejące po działy
społecz ne w każ dej z fe der acji mają od mienne kon sek wencje dla sta bil ności sys -
temu po lit yczne go. O ile w Szwaj car ii można mówić o wzglę dnie har mon ijnym
współist nien iu róż nych grup społecz nych, o tyle w Bel gii sta le ob serw uje my
trud ności w sfor mułowan iu rządu, a po stul aty Fl aman dów i Wa lonów wy dają się
w dal szym ciągu tak sprzecz ne, że nie rzadk ie stają się spe kul acje o moż liw ości
roz padu pań stwa.

Taki stan rze czy do wod zi, że po działy społecz ne mogą, choć nie muszą, sta -
nowić ba riery dla funk cjon owa nia pańs twa de mok raty cznego. Anal izo wane przy -
padki po zwal ają mó wić, że po działy ekon omi czne, języ kowe i na rod owe, kt óre
nakładają się na sie bie, spr zyjać mogą po wstaw aniu kr yzysów. Je dnocz eśn ie
względ ną ha rmoni jno ść współeg zys towa nia ró żny ch grup w Szwaj car ii można
tłumacz yć wie low ieko wymi tra dyc jami własnej państwowości, których nie ma
Bel gia, jak rów nież ist nien iem w przeszłości zagrożenia zewnętrznego, będącego
wszak pra przyc zyną zro dzen ia się so jus zu, z kt óre go po wstały pó źniejsze kan -
tony szwaj cars kie.
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