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Aleksandrowi Hallowi z wdzieczno8ciq za to, i e  wzbudzil w nas zainteresowanie 
francuskq myilq politycznq. 

Czy polski konserwatysta moze odczuwat sympatiq do V Republiki z jej jednoznacz- 
nym przywiqzaniem do dziedzictwa Rewolucji Francuskiej, modelem socjalnym 
i laickobciq, kt6ra nie pozwala na obecnoSC wartoSci chrzeScijahskich w iyciu pu- 
blicznym? Przeciez niepodlegia Polska po roku 1989 dokonaia innego wyboru ide- 
owego, stawiajqc na syntezq chrzeScijahstwa i wolnolci. Wydaje siq, ze niewiele moze 
pom6c opinia, ze Francja jest monarchiq republikahskq albo - jak pisai wybitny li- 
beralny mySliciel Raymond Aron - ,,monarchiq utrzymujqcq teoriq parlamentarnq". 
Wygioszone w czerwcu tego roku przem6wienie Nicolasa Sarkozy'ego - pierwsze 
od roku 1873 przem6wienie Prezydenta Republiki do Kongresu, czyli poiqczonych 
izb francuskiego parlamentu, w opinii wielu, mogk usprawiedliwiae tq opiniq. Do- 
tqd konstytucja nie pozwalala na f zycznq obecnoSC prezydenta, jego przem6wienie 
odczyty wan0 parlamentarzystom. Teraz Kongres zebral siq w Wersalu, a caioSC mia- 
ia wspanialq oprawq. Deputowani i senatorowie mogli nawet zobaczyC w Wersalu 
znakomitq wystawq poSwiqconq strojom dworskim w XVII i XVIII wieku. W opinii 
krytyk6w wersalskie wystqpienie prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego to dow6d. ze ma 
on aspiracje do sprawowania wiadzy na miarq Burbon6w. Kt06 nawet przywoiai w 
tym kontekScie Ludwika XIV. Zarzut, ze obecny prezydent Francji skoncentrowai 
zbyt duzq wiadzq w swoim rqku, nalezy do standard6w opozycyjnych wystqpieh. 

A jednak Francja jest republikq ze wzglqdu na wartoSci i politycznq praktykq. I to jest 
niq na podstawie Swiadomego wyboru de Gaulle'a. Monarchistyczne skojarzenia nie 
sq bezpodstawne, ale mogq co najwyiej dotyczyC stylu sprawowania wiadzy, nie jej 
tre6ci i politycznej praktyki. De Gaulle m6wii i pisai o sobie w trzeciej osobie licz- 
by pojedynczej, co wielu irytowalo. Dawat temu wyraz Kisiel w Dziennikach, wy- 
raiajqc si? niezwykle krytycznie o antyamerykahskiej polityce prezydenta Francji. 
Jednakze projekt ustrojowy de Gaulle'a miat zdecydowanie republikahski charakter. 
V Republika powstala.. . jako republika. De Gaulle zachowai catq warstwq ideowq 
z zasadami republiki niepodzielnej, demokratycznej, spoiecznej i laickiej. LaickoSC 
jest wciqz zywq zasadq ustrojowq, sprzeciw wobec noszenia przez muzulmanki bu- 
rek znalazi siq w tekScie wersalskiego przemdwienia i byi bardzo gorqco oklaskiwa- 
ny. Konstytucja z 1958 roku manifestowaia przywiqzanie do Deklaracji Praw Czio- 
wieka i Obywatela z roku 1789 i mocno spoiecznej preambuly do konstytucji z roku 
1946. Kaidy, kto przeczyta tekst tej preambuiy z mocnymi gwarancjami socjalnymi 



i socjalnq odpowiedzialnoSciq pafistwa, zrozumie, dlaczego we Francji nie istnieje 
liberalizm w anglosaskim znaczeniu. ,,Z wyjqtkiem garstki polityk6w i kilku ekono- 
mist6w nasz kraj nie zna liberai6w, kt6rzy zywiliby takie zaufanie do wolnoici, aby 
uczynie z niej motor wszelkiej dzialalnoSci i regulq gry politycznej" - pisai Rene 
Remond w klasycznym dziele poSwiqconym francuskiej prawicy. 

General de Gaulle by1 czlowiekiem o konserwatywno-spolecznej wrazliwoSci. 
W opinii Claude Mauriaca czerpiqc z dw6ch odlam6w francuskiego katolicyzmu 
- reprezentowanych przez L'Action Frangaise i Sillon - polqczyl katolik6w repu- 
blikafiskich i tych, co pozostali wierni tradycjonalizmowi. Pamiqtajmy, ze ten ostat- 
ni nurt odegral duzq role w historii Francji pierwszej polowy XX wieku. LAction 
Franqaise miaia wspaniaiq kartq w okresie heroicznego wysiiku Francuz6w w cza- 
sie I wojny Swiatowej i potqine wplywy w elitach intelektualnych Francji. Dopiero 
Vichy skompromitowalo tradycjq Maurrasa. V Republika nie byta jednak bardziej 
otwarta na tradycjq monarchistycznq niz jej poprzedniczki. Wrqcz przeciwnie, po- 
wojenny porzqdek ustrojowy miai w sensie aksjologicznym jednoznacznie republi- 
kafiski charakter. Grunt zostal przygotowany przez akty prawne i deklaracje Wolnej 
Francji opracowane z duzym udzialem RenC Cassina, prawnika o lewicowo-republi- 
kafiskiej wrazliwoSci. RenC Cassin kierowal po wojnie Radq Stanu i wziqi czynny 
udziai w opracowaniu projektu konstytucji V Republiki. 

De Gaulle prowadzit politykq narodowej jednogci, na co wielokrotnie zwracal uwa- 
gq Aleksander Hall. Ale jego decyzje konstytucyjne oznaczaly wylqczenie monar- 
chizmu i tradycjonalizmu poza zakres ustrojowego konsensusu. ~ a d n a  z istotnych 
dla tej tradycji wartoSci nie ma konstytucyjnego wyrazu. Konstytucja poSrednio - 
poprzez orzeczenia Rady Konstytucyjnej - chroni jedynie dwa wazne dla ludzi 
o tradycyjnej wrailiwoSci postulaty: silne ustawodawstwo prorodzinne i wsparcie 

~finansowe dla katolickich szk6l prywatnych, kt6re powstaly jako alternatywa dla 
laickiego szkolnictwa publicznego. A zatem, kontynuatorzy Maurrasa, gMwnego 
ideologa francuskiego monarchizmu, majq powody do ostrej krytyki de Gaulle'a 
i V Republiki. MonarchiSci sq antysystemowq opozycjq, podobnie jak.. . komuni- 
Sci, kt6rzy widzieli i widzq w V Republice ,,rzqdy wielkiego kapitalu". Nawiasem 
m6wiqc, komuniici byli jedynq frakcjq, kt6ra zbojkotowala posiedzenie Kongresu, 
podczas kt6rego prezydent Nicolas Sarkozy wyglosii wspomniane przem6wienie. 

DziS republika ma nieco lagodniejszy profil, jest bardziej wierna liberalnemu dzie- 
dzictwu roku 1789 niz tradycji jakobifiskiej i rzqdom Robesprierre'a. WidaC to nawet 
w specjalnym dodatku ,,Le Monde" poiwiqconemu dziedzictwu Rewolucji. Wspbl- 
czesna Francja jest bardziej zwiqzana z Uniq Europejskq, porzuciia sceptycyzm wo- 

bec Europy wbSciwy gaullistom starej daty i ma chyba wiqkszq niz dotqd zdolnoSC 
do reform rynkowych. Nikt nie moze jednak wqtpiC w siiq tradycji republikafiskich, 
takze w tym sensie, ze Francja jest bardziej wsp6lnotq wartoSci niz typowym pafi- 
stwem narodowym, jak na przykiad Niemcy. To dlatego ma moc integrowania ludzi 
urodzonych z dala od francuskiej kultury. Czy mozna sobie wyobraziC Niemkq tu- 
reckiego pochodzenia, ktdra bylaby ministrem sprawiedliwoSci w rzqdzie federal- 
nym, tak jak byla niq Rachida Dati? 

Praktyka polityczna dostarcza kolejnych argument6w przeciw tezie o Francji jako 
republikafiskiej monarchii. To prawda, ze wiadza prezydenta Francji jest wiqksza 
niz prezydenta USA, szczegdlnie w okresie, gdy popiera go wiqkszoSC parlamentar- 
na. DziS Nicolas Sarkozy dysponuje potqznym zapleczem parlamentarnym, UMP 
liczy 313 z 577 deputowanych. Wiadza prezydenta nie jest ograniczona poprzez sil- 
nq kontrolq parlamentarnq. Przypomnijmy takze, ze V Republika zniosla monopol 
ustawy na stanowienie prawa, zwiqkszajqc rolq rzqdowych ordonans6w i dekret6w. 
Ale r6wnoczeSnie francuski system polityczny daje najwiqkszq w Europie preferen- 
cjq dla referendum. Referendum to instytucja spoza logiki monarchistycznej, najbar- 
dziej od niej odlegla. Georges Pompidou, jako premier Francji, w slynnej polemice 
parlamentarnej z Paulem Reynaudem slusznie wskazywal na to, ze referendum jest 
skladnikiem dziedzictwa Rewolucji Francuskiej w radykalnej wersj~. Referendum 
to prawo ludu, prawo wyborc6w do odrzucenia poglqd6w elit. We Francji suweren- 
noSC narodu nie zostala bezpowrotnie przetransferowana do elit partyjnych, choC 
ich przygotowanie do polityki zasluguje na wysokq ocenq. Wielu polityk6w wywo- 
dzi siq z rodzin o dlugich tradycjach zaangazowania politycznego i moze wylegity- 
mowaC siq dobrym wyksztaiceniem. ~ c o l e  Nationale d'Administration wciqz moze 
budziE zazdroSC ze wzglqdu na poziom i efekty wyksztaicenia. 

KtoS moze spytat, dlaczego Francja zafundowaia sobie instytucjq wysokiego ryzyka 
i caiy czas jq umacnia (przeprowadzona w roku 2008 nowelizacja konstytucji data 
r6wniez opozycji prawo do inicjowania referendum ustawodawczego). Wydaje siq, ze 
powodem jest potrzeba silnej legitymacji systemu. Francja od roku 1940 nie mogia 
uporaC siq z problemem prawowitoSci wiadzy. De Gaulle zbuntowal siq wtedy prze- 
ciwko pafistwu legalnemu, a w roku 1958 niekt6rzy stawiali mu zarzut dojScia do wia- 
dzy w warunkach zamachu stanu i podwazali prawowitoSC jego decyzji. Referendum 
jest zatem czymS bolesnym dla elit, ale daje legitymacjq V Republice, rozwiqzujqc 
problem prawowitoSci pafistwa. Daje takze mozliwoSC rozstrzygania ,,z podniesionq 
przyibicq" wielu zapalnych problem6w. W tej formie Francuzi zadecydowali o nieza- 
leznoSci Algierii, rozszerzeniu Wsp6lnoty Europejskiej na poczqtku lat 70., Traktacie 
z Maastricht i negatywnie o Konstytucji dla Europy. 



Co moie zatem pociqgat w V Republice polskiego konserwatystq chcqcego silnej 
obecnogci inspiracji chrzegcijahskiej w iyciu publicznym i cieszqcego siq z tego, 
ze Polska nie dogwiadczyla laicyzacji na wz6r francuski? Odpowiedk jest prosta: 
silne pafistwo i dobra konstytucja. V Republika z silnq wladzq prezydenta, osiabie- 
niem pozycji partii politycznych i wszechwiadzy parlamentu jest ustrojem, kt6ry dal 
Francji moiliwogC odgrywania roli mocarstwowej, czy. jakbySmy powiedzieli jqzy- 
kiem bardziej poprawnym, ,,mozliwoSC zajecia wyr6znionej pozycji w Europie". To 
udany projekt budowy pahstwa, dziqki kt6remu moina panowat nad swoim losem, 
to ustr6j z przyw6dztwem pahstwowym i z wiadzq, kt6ra nie ucieka od odpowie- 
dzialnogci. Nawet w okresie cohabitation system polityczny Francji dziala lepiej ni i  
polski, realna wiadza przesuwa siq wtedy w stronq premiera. 

W latach 80. Ruch Mtodej Polski, widzqc potrzebq projektowania ustroju niepodle- 
glej Polski jako syntezy siiy pahstwa i wolnosci, odwoiywai siq do gaullistowskich 
koncepcji ustrojowych. W dokumencie ,,Miqdzy Polskq naszych pragnieh a Polskq 
naszych moiliwo5ci" z roku 1984 znalazly siq francuskie motywy: potrzeba przy- 
wddztwa pahstwowego, nadrzqdna i harmonizujqca rola prezydenta wybieranego 
w wyborach powszechnych i, rzecz jasna, zakwestionowanie dogmatu supremacji 
parlamentu, kt6ry byi wyznawany przez niemal calq opozycje demokratycznq. 

WSr6d Francuz6w V Republika jest przedmiotem szerokiej zgody. Od czasu prezy- 
dentury Mitterranda ma czynne poparcie socjalist6w, kt6rzy jeszcze w latach 60. 
zwalczali jq, okreglajqc konstytucje z 1958 roku jako "permanentny zamach stanu". 
Pierwszy rozdziai Pamictnik6w nadziei de Gaulle'a nosi tytui Instytucje, bo dobra 
konstytucja byla przedmiotem jego najwiqkszych ambicji. W Polsce zawsze brako- 
walo troski o formq i jakoSt pahstwowych instytucji. De Gaulle zrobil przez kilka 
miesiqcy roku 1958 to, czego niepodlegh Polska nie potrafiia zrobiC przez dwadzie- 
6cia lat od upadku komunizmu - zbudowat dobrego ustroju i trwalych instytucji. 
Nasz ustr6j jest produktem przypadku i gcierania siq partykularnych interes6w i nie 
daje podstawy silnej wladzy pahstwowej. V Republika musi zatem budziC respekt 
bez wzglqdu na jej ideologiczny koloryt i moie dalej inspirowaC 

Kazimierz M. Ujazdowski - prawnik, polityk i publicysta. Pose1 nu Sejm w latach 
1991-1993 i od 1997, minister kultury i dziedzictwa narodowego w rzqdach Jerzego 
Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza i Jaros1awa Kaczyliskiego; w RMP od po1owy 
lat osiemdziesiqtych. 
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