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Najnowsz  cezur  w historii Filipin sta o si  obalenie dyktatury prezydenta 
Ferdynanda Marcosa w lutym 1986 r. i przej cie w adzy przez prezydent Cora-
zon Aquino. Nast pi o bezsprzecznie odrodzenie si  instytucji demokratycznych 
w kraju, cho  nie by y to przemiany rewolucyjne. Szans  na przeprowadzenie 
g bokich reform ustrojowych by o niezwyk e poparcie dla Aquino spontanicz-
nego ruchu ludowego People Power; nie wniós  on jednak do w adzy nowych 
si  politycznych, a jedynie odrestaurowa  uk ad sprzed ery Marcosa. Niewiele 
z deklaracji naprawy w dziedzinach takich jak: korupcja, poprawa przejrzysto-
ci i odpowiedzialno ci w yciu publicznym, zapowied  udzia u spo ecze stwa 

obywatelskiego w decyzjach politycznych i w gospodarce narodowej, jak rów-
nie  zapowied  d enia do decentralizacji i delegacji wielu uprawnie  dla w a-
dzy lokalnej, zosta o zapocz tkowanych i � tym bardziej � zrealizowanych. Aby 
zrozumie  uwarunkowania i przyczyny, dla których tak trudno reformowa  spo-
ecze stwo, instytucje, nowe elity w imi  post pu � nawet przy tak du ym przy-

zwoleniu i oczekiwaniach zdecydowanej wi kszo ci spo ecze stwa � potrzeba 
szerszego przybli enia tego kraju.

Filipiny s  na tle Azji Wschodniej krajem niezwyk ym i to z wielu powodów. 
Pod wzgl dem geogracznym to archipelag ponad 7000 wysp � logistyczny i ad-
ministracyjny koszmar, cho  bardzo atrakcyjny z turystycznego punktu widzenia. 
Jednak e wyj tkowe cechy nadaje im inny czynnik: spo ecze stwo, kultura, wierze-
nia i instytucje zosta y ukszta towane pod wp ywem zachodnich, pozaazjatyckich 
cywilizacji. Filipiny s  jedynym krajem Azji, który ponad 400 lat pozostawa  pod 
wp ywem � i by  kszta towany � najpierw przez Hiszpanów, a potem przez Stany 



Zjednoczone. W wyniku tych interakcji powsta  twór medialnie � w mojej ocenie 
z du  trafno ci  � okre lany jako skrzy owanie klasztoru z Hollywoodem.

To hiszpa ska wyprawa (pod wodz  Portugalczyka Fernando Magellana) odkry-
a w l. 20. XVI w. dla wiata zachodniego archipelag na Pacyku i chocia  Hiszpa-

nie zderzyli si  z rozpoczynaj cymi sw  ekspansj  muzu ma skimi Moro, to szyb-
ko uzyskali przewag  i pozostali jego w adcami przez nast pne 350 lat. 

Hiszpanie zarz dzali koloni  bez udzia u si  lokalnych na szczeblach centralnych 
czy regionalnych. Przy tym nie mia a ona bezpo redniego kontaktu z Madrytem, 
a zarz dc  by  vicekról rezyduj cy w ówczesnej Nowej Hiszpanii, czyli w Mek-
syku (stanowi a zatem swoist  koloni  kolonii). Nie by o równie  bezpo rednich 
kontaktów handlowych z Europ , jako e przez ca e stulecia odbywa  si  jedynie 
tzw. handel galeonowy: statki kursowa y regularnie pomi dzy Manil  a zachod-
nim wybrze em Meksyku, przywo c meksyka skie srebro i odwo c z powrotem 
cenne azjatyckie towary � g ównie chi ski jedwab. Dopiero uzyskanie niezale no-
ci od Hiszpanii przez kraje Ameryki aci skiej (a zw aszcza Meksyk w 1821 r.) 

wyprowadzi o � z konieczno ci � Filipiny z izolacji. I chocia  a  do 1834 r. nie-
hiszpa scy Europejczycy nie mieli praw osiedlania si  w Manili i prowadzenia 
handlu na w asn  r k , to z czasem kontakty Filipin z innymi krajami Azji, Euro-
py, a tak e ze Stanami Zjednoczonymi nasila y si . 

W strategii Hiszpanów kolonia mia a s u y  trzem g ównym celom:
� mia a si  przyczyni  do zwi kszenia udzia ów w handlu przyprawami,
� mia a by  baz  dla kontaktów Hiszpanii z Chinami i Japoni  (g ównie dla 

wysi ku misjonarskiego),
� mia a doprowadzi  do nawrócenia miejscowych na chrze cija stwo.
Tylko ten trzeci cel zosta  osi gni ty (chocia  te  nie do ko ca) � dzisiaj oko o 

82% mieszka ców to rzymscy katolicy, 9% � wyznawcy innych ko cio ów chrze-
cija skich, 5% � muzu manie.

Tak wi c, Hiszpanie dali Filipi czykom religi  i hiszpa sko brzmi ce nazwi-
ska. Nie znale li tu przypraw i szlachetnych metali, ekologia wysp nie zmieni a 
si  zatem zbytnio z braku eksploatacji miejscowych z ó  czy wprowadzania prze-
mys u, ale ich rz dy zmieni y ca kowicie krajobraz wiejski. System kszta tuj cy 
gospodarcz  specyk  hiszpa skiego kolonializmu na Filipinach nazywany jest 
cz sto �systemem gospodarki zakonnej� (frialocracia). Ponadto, w adza zakonów 
� franciszka skiego, augusty skiego i dominika skiego � pozostawa a niewzru-
szona do po owy XIX w. równie  w szkolnictwie wszystkich szczebli, na pozio-
mie funkcji kontrolnych i faktycznej w adzy wykonawczej na szczeblu lokalnym. 
Je eli pami ta , i  niewielu hiszpa skich administratorów mieszka o poza Mani-



l , zakony stanowi y niezast piony instrument administracyjnej w adzy kolonial-
nej w terenie1. By y odpowiedzialne za szkolnictwo i zdrowie, za utrzymywanie 
rejestrów i ci ganie podatków, za nadzorowanie lokalnych wyborów na szczeblu 
barangay (najmniejszych wspólnot lokalnych), za utrzymywanie odpowiedniego 
morale i � w ko cu � za dostarczanie sta ych informacji w adzom centralnym.

W sytuacji bezwzgl dnego monopolu na szkolnictwo poddanych, przynajmniej 
do 1863 r. (gdy Hiszpanie zadekretowali wolne szkolnictwo podstawowe dla wszyst-
kich i gdy uaktywnili si  jezuici), nie sposób przeceni  roli zakonów w kszta towa-
niu i kontroli ycia umys owego i kulturalnego na wyspach. Najwi ksze znacze-
nie uzyskali jednak w sferze ekonomicznej, staj c si  w a cicielami znacz cych 
area ów ziemskich. Ziemie by y im nadawane dla wsparcia ich szkó  i klasztorów, 
i w szybkim tempie � przy braku zainteresowania rolnictwem kolonizatorów hisz-
pa skich, st oczonych w miastach i skoncentrowanych na handlu galeonowym � 
zakony sta y si  najwi kszymi w a cicielami ziem uprawnych. Op aty dzier aw-
ne, najcz ciej od chi skich inquilino2, zajmuj cych si  uprawami eksportowymi, 
dostarcza y dochodów wzmacniaj cych ich w adz  ekonomiczn . 

W okresie hiszpa skiego handlu galeonowego rozpocz y si  migracje Chi czy-
ków z terenów ca ej Azji. Polityka w adz wobec przybyszów by a pe na sprzeczno-
ci i ewoluowa a znacznie poprzez stulecia. Chi czycy, postrzegani g ównie jako 

tania si a robocza, u yteczna przy handlu galeonowym, koncentrowali si  przede 
wszystkim w o rodkach miejskich centralnego Luzonu. I tak np. w pocz tkach 
XVII w. w Manili mieszka o wi cej Chi czykow ni  Hiszpanów, którzy próbowali 
ogranicza  t  spo eczno  restrykcjami � powiedzieliby my dzi  � meldunkowy-
mi, okazjonalnymi deportacjami, zastraszaniem, ale i realn  przemoc ; prowadzi-
a ona sporadycznie do pogromów w ci gu XVII i po owy XVIII w. 

Sytuacja uleg a zmianie pocz wszy od 1839 r., gdy zniesiono restrykcje w za-
kresie osiedlania si  i uprawiania zawodów. Emigracja znacznie wzros a i obj a 
swym zasi giem obszary wiejskie. Niewielu Chi czyków zosta o rolnikami � je-
eli ju , to cz ciej ogrodnikami, obs uguj cymi rynki miejskie � ale znaczna ich 

cz  w czy a si  w sektor utowarowionej gospodarki rolnej. W nied ugim cza-
sie zacz li dominowa  w drobnym handlu i w udzielaniu kredytów na szczeblach 
prowincji i wi kszych osad rolniczych. 

1 Jest to bardziej zrozumia e w kontek cie tego, i  cz onkami zakonów byli wy cznie Hiszpa-
nie. A  do po owy XIX w. opierali si  oni idei wy wi cania miejscowych chrze cijan na ksi y czy 
przyjmowania Filipi czyków do bractw zakonnych.

2 Termin okre laj cy dzier awców-po redników, a wi c nie uprawiaj cych roli, a po rednicz cych 
pomi dzy proprietario � w a cicielem ziemi a uprawiajacym j  ch opem � magsasaka.



To, czego odmawiano emigrantom z Chin � legalnego statusu poddanego � by o 
udzia em chi skich mestizo � potomków Chi czyków (wi kszo  wczesnych emi-
grantów to m odzi m czy ni) i miejscowych kobiet. Je eli nawet pragmatyczne 
wzgl dy poprawy statusu wobec w adz odgrywa y sw  rol , to jednak post powa  
nieodwracalny proces asymilacji z kultur , j zykiem i wierzeniami miejscowymi. 
Chi scy mestizo przechodzili na chrze cija stwo, u ywali j zyka hiszpa skiego 
czy te  lokalnego narzecza, zarzucaj c chi ski dialekt i czuli si  raczej �nieco in-
nymi Filipi czykami�, a nie �nieco innymi Chi czykami�.

Chi scy mestizo wzmacniali sw  gospodarcz  rol  w okresie zakazów i restryk-
cji wobec imigrantów z Chin, przejmuj c handel, us ugi czy specjalistyczne zawo-
dy w rzemio le. Od 1839 r. pozbawieni dotychczasowej przewagi, w obliczu wzra-
staj cej konkurencji ze strony nowych emigrantów, zacz li inwestowa  w ziemie. 
Z pocz tku stawali si  dzier awcami posiad o ci klasztornych � inquilino, podnaj-
muj cymi z kolei ma e area y rolnikom, by z czasem przejmowa  na w asno  i ko-
masowa  poletka w spore w asne posiad o ci.

Nie da si  przeceni  roli, jak  dla rozwoju gospodarczego, kulturalnego i poli-
tycznego Filipin odegra y prominentne rody chi skich mestizo. Zamo ni i wykszta -
ceni stanowili znacz c  cz  lipi skich elit, tzw. ilustrados � czyli o wieconych, 
którzy pod koniec XIX w. doprowadzili do wzrostu wiadomo ci obywatelskiej 
i politycznej, i odegrali znacz c  rol  w zako czeniu hiszpa skiego panowania.

Rewindykacje i zbrojne zrywy wyzwole cze nie sko czy y si  wraz z odej ciem 
Hiszpanów. Amerykanie, po wygraniu wojny z Hiszpani  o Kub  w 1898 r. i na 
mocy traktatu paryskiego zap acili 20 mln dolarów za kilka hiszpa skich teryto-
riów: za niepodleg o  Kuby i za cesj  na ich rzecz Filipin, Guamu i Puerto Rico. 
Amerykanie nie przyznali Filipinom niepodleg o ci. Uznali jedynie ich przysz e 
aspiracje niepodleg o ciowe i zaj li si  przygotowaniem �ma ych, br zowych braci� 
do samostanowienia. To oni nadali Filipinom dzisiejszy ustrój polityczny, wzoro-
wany na swoim w asnym, po zast pieniu w adz wojskowych cywilnymi, zast pie-
niu archaicznego systemu prawnego dawnych w adców nowym i po przyst pieniu 
do budowy s u by cywilnej. W my l przyj tego aktu zasadniczego ustrój Filipin 
opiera  si  mia  na powszechnie obieralnym dwuizbowym parlamencie, autono-
micznych, powszechnie obieralnych w adzach terytorialnych i samorz dowych, 
publicznej i bezp atnej edukacji szczebla podstawowego3. Ju  w 1901 r. powsta y 

3 Nale y doda  dla cis o ci, e w wyniku wysi ku zbrojnego samych Filipi czyków pod przy-
wództwem Aguinaldo, obalili oni w adz  Hiszpanów i 12 czerwca 1898 r. proklamowali niepodle-
g o  Filipin. Zosta a uchwalona w asna konstytucja niepodleg ej republiki Filipin, a jej idee wcielano 



lipi skie si y wojskowo-policyjne, tzw. Filipino Konstabulary, zast puj ce wy-
cofywany kontyngent wojsk ameryka skich. Cz sto wykorzystywana jako instru-
ment si owego narzucania swej woli �poddanym� w s u bie lokalnych arystokra-
tów, formacja ta zosta a rozwi zana dopiero pod koniec lat 90.

Now  jako ci  sta  si  program rozwoju gospodarczego z wszelkimi jego atrybu-
tami, takimi jak: uprzemys owienie, eksploatacja z ó , technologia, nap yw kapita-
u, rozwój infrastruktury, bankowo . Zmiany dokonywa y si  równie  w sektorze 

rolnym. Jednym z pierwszych zabiegów cywilnego gubernatora Filipin, Williama 
H. Tafta, sta a si  mediacja z Watykanem w sprawie odst pienia posiad o ci za-
konnych. Protesty i zbrojne rebelie na tle agrarnym, a skierowane swym ostrzem 
przeciw zakonom, wybucha y bowiem sporadycznie pocz wszy od 1745 r. Dla 
spacykowania tl cych si  niepokojów Amerykanie odkupili w Rzymie pierwsze 
166 000 ha z zakonnych posiad o ci. Niewiele jednak e z tej ziemi tra o do jej 
dziedzicznych dzier awców a faktyczne przej cie jej przez �cywilnych� posiada-
czy ziemskich i ameryka skie rmy, nie zmieni o nic w rodz cej ubóstwo struk-
turze rolnej.

Pocz wszy od 1933 r. a  do dzisiaj has a radykalnej reformy rolnej i redystry-
bucji ziemi pojawiaj  si  regularnie na sztandarach polityków i gdzie  na tych 
sztandarach pozostaj . Opór latyfundystów i brak woli politycznej ich przedsta-
wicieli w Manili sprawiaj , e adna inicjatywa, spo ród wielu podejmowanych 
przez kolejnych administratorów, nie ko czy si  zamierzonym rezultatem (doty-
czy to na przyk ad nie do ko ca zrealizowanych reform Marcosa z 1972 r., czy 
uchwalonej w 1988 r. reformy rolnej prezydent Aquino)4. Warto w tym miejscu 
przytoczy  ocen  Lourdes Saurio-Adriano, profesora Uniwersytetu Filipi skie-
go w Los Banos, na temat przyczyn totalnej niemo no ci (reforma Marcosa np., 

w ycie. Byt tzw. konstytucji Malolos (od nazwy miasteczka, stolicy rewolucjonistów), modelowa-
nej na konstytucji Francji i niepodleg ych krajów Ameryki aci skiej, by  jednak ograniczony tak 
terytorialnie, jak i krótkotrwa y czasowo, i w ci gu dwóch lat zast piony przez Akt zasadniczy au-
torstwa Amerykanów. 

4 Patrz: Lourdes Saurio-Adriano, A General Assessment of the Comprehensive Agrarian Reform, 
Working Paper Series No 91-13, Philippines Institute for Development Studies, Manila 1991. Au-
tor omawia ró ne próby legislacyjnych zmian statusu posiadania ziemi i jej redystrybucji. Zwraca 
uwag , e prezydent Aquino pozostawi a spraw  reformy Kongresowi. Podstawowe s abo ci Usta-
wy o Reformie Rolnej (CARL), które autor wylicza (s. 10�11), a które decydowa y o jej ograniczo-
nym sukcesie, to:

1. Szeroko zakre lone kryteria w gestii Kongresu dla okre lenia limitów posiadania i nakazu 
parcelacji,

2. Mo liwo  zast pienia parcelacji dobrowolnym podzia em ziemi (wspó w asno ci  dzier aw-
cy). Mechanizm ten dawa  latyfundystom mo liwo  przekazywania praw u ytkowania bez faktycz-
nych zmian w asno ciowych.

3. Bardzo wysoki limit ziemi publicznej, która nie musia a podlega  parcelacji, je eli przedsi -
biorstwa i osoby prywatne wesz y w uk ad leasingowy z agencjami rz dowymi.



obj a swym zasi giem poni ej 5% uprawnego area u, podczas gdy podobne re-
formy rolne w Japonii, na Tajwanie i w Po udniowej Korei odpowiednio: 41, 33 
i 30%). �Jest niemo liwym oczekiwa  scenariusza znanego z krajów Europy Za-
chodniej czy innych krajów rozwini tych, gdzie w interesie klas przemys owych 
le a o popieranie reform rolnych (pacykuj cych). Na Filipinach rozdzia  na elity 
bazuj ce na w asno ci ziemskiej i te wywodz ce si  z przemys u i handlu nie na-
st pi  i st d prawie niemo liwe jest zbudowanie koalicji dla wdro enia programu 
reform, skoro przedmiotem redystrybucji jest podstawowy, ywotny interes jed-
nej i tej samej grupy�5.

Pewn  cezur  w kolonialnej historii Filipin jest rok 1934 i publikacja Aktu Nie-
podleg o ci Filipin, od nazwisk autorów znanego jako Tydings � McDufe Act. Za-
k ada  on 10-letni okres przej ciowy do uzyskania ca kowitej niepodleg o ci Filipin 
i powo ywa  Wspólnot  Filipin (Commonwealth of the Philippines), z now  kon-
stytucj  i z ograniczon  autonomi . Amerykanie zachowywali nadal wiele z przy-
wilejów dla swoich obywateli, towarów oraz baz morskich i paliwowych, ale nowa 
konstytucja zosta a powszechnie zaakceptowana przez Filipi czyków i sta a si  
podstawowym aktem prawnym ju  niepodleg ych Filipin w lipcu 1946 r.

I na koniec rozdzia u dotycz cego obcego panowania � dwa s owa o okupacji 
japo skiej w kontek cie tego, co mo na by okre li  jako jedn  z charakterystycz-
nych cech zbiorowych spo ecze stwa Filipin. Japo czycy, po wkroczeniu w stycz-
niu 1942 r. do Manili, swoim zwyczajem � praktykowanym w innych podbitych 
pa stwach regionu � proklamowali wyzwolenie Filipin od obcego panowania i fa-
sadow  niepodleg o  kraju. Otó  cz onkowie marionetkowego rz du lipi skiego 
unikn li zemsty rodaków po powrocie Amerykanów. Trzeba powiedzie , e pra-
wie wszystkie znamienite rody mia y swój udzia  w kolaboracji, jednak w zasadzie 
nikt nie poniós  konsekwencji tego (jeden z nich zosta  nawet wybrany pierwszym 
prezydentem niepodleg ych Filipin)6. Ca kiem podobnie przebiega a owa �gruba 
kreska� podczas rz dów Corazon Aquino; pomimo formalnych zarzutów wobec 
popleczników Marcosa, aden z nich nie poniós  kary i � co wi cej � w krótkim 
czasie uzyskiwa  poparcie rodzimych, regionalnych spo eczno ci do tego stopnia, 
e móg  si  ubiega  o najwy sze urz dy pomimo formalnie ci cych na  zarzu-

5 Ibidem, s. 6.
6 Nie nale y zapomina , e termin �kolaboracja� u ywany w Azji i w Europie nie jest to samy 

tre ciowo. Czym innym jest pomoc obcym w okupacji niepodleg ego uprzednio pa stwa przez jego 
obywateli (Quisling w Norwegii), a czym innym �lipinizacja� nowej administracji � japo skiej � 
w miejsce dotychczasowej, ameryka skiej. Dla wielu wspó praca z Japo czykami, a od pa dziernika 
1943 r. udzia  w rz dzie �niepodleg ej Republiki Filipin�, wydawa y si  w a ciw  drog  realizowania 
patriotyzmu lip skiego z pomoc  bardziej do wiadczonych, azjatyckich wspó braci. Faktem jest 
jednak, e tak  postaw  przyjmowa y elity (którym dzi ki temu uda o si  zachowa  rodzinne stany 
posiadania), podczas gdy pozostawione przez patronów na wsi, nara one na nadu ycia wojsk oku-
puj cych spo eczno ci wiejskie podj y zbrojny opór wobec Japo czyków.



tów (historia Imeldy Marcos, b d cej powa nym pretendentem w wyborach na 
urz d prezydencki, stanowi znacz cy przyk ad). Moim zdaniem jednak, decydo-
wa a nie owa wspólna cecha zbiorowo ci zasadzaj ca si  na przebaczeniu, zapo-
minaniu czy unikaniu konfrontacji; zasadnicz  rol  odegra a postawa permanent-
nej opozycji wobec w adz centralnych, a wi c tych z Manili, w imi  przemo nego 
solidaryzmu etniczno-regionalnego i tradycyjnego systemu lojalno ci w uk adzie 
patron�klient.

Nie sposób zrozumie  powy szej tezy, jak równie  przyczyn trwa o ci uk adu 
spo eczno-ekonomicznego Filipin, czy zachowa  politycznych Filipi czyków bez 
� chocia by skrótowej � analizy charakteru dominuj cych tu wi zi spo ecznych. 

Jak ju  powiedziano, kultura, wierzenia, instytucje w spo ecze stwie Filipin 
ukszta towa y si  pod przemo nym wp ywem cywilizacji zachodnich. To stwier-
dzenie dotyczy przede wszystkim 90% populacji � wyznaj cych katolicyzm miesz-
ka ców nizinnych obszarów rolnych zaludnionych wysp. Muzu manów z po udnia 
dotyczy tylko w ograniczonym zakresie, a jest ju  zupe nie nieadekwatne wobec 
negros � resztek pierwotnej ludno ci sprzed okresu kolonialnego, zepchni tej przez 
Hiszpanów w góry pó nocnego Luzonu, izolowanej i izoluj cej samych siebie od 
innych. Jakkolwiek bardzo ciekawym � i ca kowicie odmiennym � jest przypadek 
tych dwóch spo eczno ci wewn trz jednego organizmu politycznego, to genera-
lizuj c nieco na temat �Filipi czyków�, odnosz  si  przede wszystkim do pierw-
szej, dominuj cej kategorii.

Zdecydowana wi kszo  spo ecze stwa zwi zana jest ze sob  wspóln  religi  
i wspólnym systemem warto ci, tworz cych realne wi zi integracyjne. Silna wiara, 
respekt dla autorytetów, unikanie koniktów w odniesieniach interpersonalnych oraz 
amor proprio � szacunek dla siebie (ale egzekwowany na równi wobec innych), to 
cechy niew tpliwie wielce konstruktywne dla osi gania harmonii spo ecznej i dla 
osi gania komfortu psychicznego jednostki. W ekstremalnym wydaniu ka dy z tych 
elementów mo e jednak odgrywa  rol  destruktywn : mo e prowadzi  do postaw 
autorytarnych, zniech caj cych do niezale nego my lenia, przyjmowania odpo-
wiedzialno ci czy wykazywania inicjatywy. Przywi zanie do tradycyjnych war-
to ci zderza si  jednak z modernizuj cymi trendami tak w rodowisku wiejskim, 
jak i w sytuacji miejskiej, i cz sto prowadzi do dysonansu poznawczego jednost-
ki. Jak ma bowiem reagowa  g boko wierz cy Filipi czyk na rz dowy program 
planowania rodziny, gdy stoi on w sprzeczno ci z dogmatami wiary. A przecie  to 
nie tylko kwestia dogmatów i ideologicznych aksjomatów; program ograniczania 
populacji dotyka te  samej istoty miejscowej organizacji spo ecznej.



Podstawowa organizacja spo eczna oparta jest na zwi zkach osobistych w gru-
pach pokrewie stwa � realnego, rytualnego, powinowactwa � oraz na relacjach typu 
dostawca i odbiorca us ug (utang na loob system), grupach kole e skich i partner-
skich w biznesie. Powszechnym nakazem spo ecznym jest lojalno  wobec naj-
bli szej rodziny (w warunkach Filipin � rodziny rozleg ej i wielopokoleniowej), 
zaufanie i wszelka pomoc jej cz onkom. Grupa ta rozszerza si  o cz onków spo-
winowaconych i rytualnie uznanych za krewnych, tak jak zwi zek kumpadre/kum-
madre czyli relacja chrzestnych z rodzicami dziecka. Poza naturaln , oczekiwa-
n  pomoc  i opiek  chrzestnych (ninong/ninang) wobec dziecka, doro li wchodz  
wiadomie w zupe nie nowe role. O zostanie ninong czy ninang prosi si  zazwy-

czaj osob  o wy szym statusie spo ecznym czy maj tkowym, oferuj c jej jedno-
cze nie przyja  i wchodz c cz sto w uk ad utang na loob. 

Rozszerzanie grupy realnego pokrewie stwa, a wi c grupy, od której mo na si  
spodziewa  pomocy i lojalno ci, o cz onków innych grup poprzez rytualne powi-
nowactwo, w czanie do grupy przyjació  zwanych barkada, inicjowanie relacji 
honorowych powinno ci (utang na loob), trwanie w uk adzie patron�klient tworzy 
podstaw  wi zi spo ecznych na Filipinach. Je eli we miemy pod uwag , e ad-
na z opisanych kategorii zwi zków osobowych Filipi czyka nie jest autonomicz-
na wobec siebie, a � wr cz przeciwnie � s  one g sto ze sob  poprzeplatane, atwo 
sobie wyobrazi  rozmiary owej z o onej struktury spo ecznej. Zwi zki osobowe 
dwóch osób s  wypadkow  relacji wynikaj cych z regu  poszczególnych kompo-
nentów. I tak mog  oni by  kuzynami, nale e  do ko a cis ych przyjació  czy zo-
sta  ojcami chrzestnymi swoich dzieci. Ich poszerzona, wspólna grupa spo ecz-
nego odniesienia mo e si  sk ada  z wielu krewnych rzeczywistych, rytualnych, 
powinowatych, kilku bliskich przyjació , kilku uk adów patron�klient i utang na 
loob (przemieszanych cz sto poprzez kumpadre/kummadre i system przyja ni), 
partnerów handlowych itp.

 Bazuj ca pierwotnie na blisko ci terytorialnej, struktura owa cz sto przekracza-
a w nowych czasach granice lokalnych spo eczno ci i przeradza a si  w piramid , 

si gaj c  swym szczytem Manili. Do dzisiaj cz onkowie politycznej i ekonomicz-
nej elity Filipin stoj  na szczycie ró nych piramid owych unikatowych i wielce 
skomplikowanych wi zi osobowych i spo ecznych. S  odporni na zmiany, pot -
ni, silni lojalno ci  rozleg ych fundamentów owych piramid.
 

Podporz dkowanie wysp by o dla Hiszpanów tym atwiejsze, e nie zastali oni 
tutaj zaawansowanych organizmów politycznych. Pewne ograniczone poj cie tery-
torialno ci by o obecne w ród osiad ych rolników centralnego Luzonu oraz w ród 
muzu manów rozpoczynaj cych ekspansj  od po udnia. Podstawow  organizacj  



spo eczno-gospodarczo-polityczn  jest do dzisiaj barangay. Samo s owo oznacza 
w j zyku malajskim ód  � i na pocz tku deniowa o miejsce osiedlenia si  zw asz-
cza grup pokrewie stwa. Dzisiaj oznacza najmniejsz  jednostk  podzia u admini-
stracyjnego � wie . Mo e liczy  nawet do kilku tysi cy mieszka ców i najcz ciej 
dzieli si  na 3, 4 dzielnice (subdivision). Barangay (termin u ywany przemiennie 
z terminem barrio) zarz dzany jest przez wybieralnych barangay capitan czy ca-
pitan del barrio w asy cie dwóch �radnych�.

Od roku 1571 Hiszpanie usadowili si  na dobre w Manili � czyni c j  stoli-
c  swej jedynej kolonii w Azji; rozpocz  si  wówczas okres kszta towania spo-
ecze stwa Filipin pod ich przemo nym wp ywem. Na lokalnym szczeblu admi-

nistracji Hiszpanie oparli si  na tradycyjnych strukturach, kooptuj c do systemu 
lokalnych przywódców. Z czasem doprowadzi o to do powstania klasy tzw. prin-
cipales, grup posiadaczy z wysokim statusem i presti em, z zarezerwowanymi dla 
nich niektórymi przywilejami (ulgami skalnymi, nadawaniem urz dów). Grupy 
te tworzy y i umacnia y oligarchiczny system lokalnej w adzy ekonomicznej i ad-
ministracyjnej. Hiszpa ska obecno  przyczyni a si  do zast pienia tradycyjnego 
� przedkolonialnego � konceptu wspólnotowego u ytkowania i posiadania ziemi, 
systemem indywidualnej, prywatnej w asno ci i przekazywania jej poprzez dzie-
dziczenie. Ten fakt � w g ównej mierze � ukszta towa  i utrwali  do dzisiaj struk-
tur  spo eczn  Filipin.

Utrwali  si  podzia  na posiadaj cych ziemi  i na jej u ytkowników: jeszcze 
jeden element systemu patronów i klientów. Wi zi ich cz ce � system kasama, 
czyli wspólnie, do podzia u � polega y na uk adzie, w którym w a ciciel ziemi do-
starcza  ziarno i gotówk , podczas gdy dzier awca � narz dzia oraz prac  swoj  
i zwierz t. Podzia  by  równy, ale tylko teoretycznie � latyfundysta odlicza  rozma-
ite koszty, odsetki od zaliczek i kredytów, a rolnik zad u a  si  u niego coraz bar-
dziej. Na g sto zaludnionych terenach nizinnych dzia a  równie  system podzia u 
potrójnego � gdy zjawia  si  po rednik pomi dzy w a cicielem a rolnikiem. 

Wydaje si , e ameryka skie idee liberalnej gospodarki oraz idee i instytu-
cje demokratyczne przyczyni y si  znacznie do spetrykowania systemu u ytko-
wania ziemi, do polaryzacji w strukturach spo ecznych i do przejmowania przez 
mo nych hacenderos w adzy politycznej. Ograniczanie interwencji w gospodark  
z jednej, a dostarczanie rodków legimityzacji w adzy politycznej poprzez demo-
kratyzacj  z drugiej strony, utrwala o skutecznie status quo. Proces polaryzacji bo-
gactwa i biedy przybra  na sile wraz z gwa townym przyrostem populacji od po o-
wy lat 20. XX w., zwi zanych w du ym stopniu z popraw  opieki medycznej (od 
ok. pó  miliona mieszka ców w po owie XVI w., poprzez 7,6 miliona w 1900 do 
16 milionów w 1939 r.). Ów przyrost przyczyni  si  do powstania nadwy ek r k 
do pracy w rejonach rolniczych, do migracji do miast, do pauperyzacji ludno ci 
na wsiach i w miastach, ale przede wszystkich skorodowa  ow  specyczn  tkan-
k  wi zi spo ecznych, opartych na systemie patronatu i klienteli.



Uk ad: w a ciciele ziemscy�dzier awcy to tylko jeden z elementów lipi skie-
go systemu patron�klient. System ten funkcjonowa  w wielu wymiarach ycia go-
spodarczego, spo ecznego i politycznego, tak na szczeblu lokalnym, jak i prowincji 
oraz centrali, i by  systemem interakcji dwustronnych. Tak jak dla patrona wa na 
by a praca klienta, tak dla tego ostatniego wa ne by y oczekiwania bezp atnych 
us ug, wiadcze  i opieki ze strony mo nego patrona. Na wymian  by a lojalno  
klienta, zyskuj ca na znaczeniu w sytuacji rozbudzonej konkurencji na arenie po-
litycznej, ale te  i cz sto przy egzekwowaniu si  przez mo nego patrona swojej 
woli na arenie lokalnej. 

Z czasem owa symbioza traci a charakter spersonalizowany, powoduj c erozj  
samej istoty owego tradycyjnego, skomplikowanego aequilibrium. Zainteresowa-
nie wiejskich patronów losami swoich �poddanych� mala o, a zasada wzajemno ci 
utang na loob nie by a przestrzegana. Koncentruj c si  na uprawach towarowych 
przynosz cych gotówk , przeznaczaj c przychody na pozarolnicz  dzia alno  i -
zycznie przenosz c sw  obecno  do miast (pozostawiaj c na ziemi obcych i cz -
sto wrogich miejscowym �bezosobowych� zarz dców), patroni w sposób wyra ny 
naruszali równowag . Elity i ludno  lokaln  zaczyna y dzieli  nie tylko maj tek, 
ale tak e ró nice kulturowe i geograczne, wywo ane rozwojem o rodków miej-
skich, z ameryka sk  kultur  i takimi  aspiracjami. Przepa  pomi dzy gospodar-
cz  elit  a rzeszami ubo ej cych spo eczno ci pog bi a si  drastycznie7, a oligar-
chiczny system w adzy kilkunastu mo nych rodów � okrzep .

Po uzyskaniu przez Filipiny formalnej niepodleg o ci w dniu 4 lipca8 1946 r. nowa 
konstytucja dope ni a ustrój polityczny, ustanawiaj c system prezydencki, jaki zna-
my dzisiaj (ze zmianami w ostatniej, obowi zuj cej dzi  konstytucji przyj tej 
przez referendum 1987 r.). G ow  pa stwa i w adz  wykonawcz  sprawuje pre-
zydent republiki, obierany w powszechnym g osowaniu na jedn , 6-letni  kaden-

7 Ocjalne statystyki Narodowego Biura Statystycznego Filipin podaj , e w 2003 r. ponad 11% 
rodzin y o za 1 $ dziennie, a 40% za 2 $. Jednak e w tym samych roku nast pi  spadek procentowy 
rodzin yj cych poni ej progu ubóstwa: z 27,5% w roku 2000 do 25% w 2003 (porównywalne dane 
z lat 1985, 1994 i kryzysowego 1998 to odpowiednio: 44,2%, 35,5% i 37,5%). Philippine National 
Statistical Coordination Board on line, [@:] http://www.nscb.gov.ph/ W tym samym roku Filipiny 
utrzyma y 4,5% tempo wzrostu GDP z roku poprzedniego, lecz przy stopie urodze  2,4% rocznie 
� jednej z najwy szych w Azji � poprawa standartu ycia jest niezauwa alna � ibidem.

8 Filipi czycy uznaj  dat  12 czerwca 1898 r. � a wi c dzie  proklamowania wzorowanej na ame-
ryka skiej Deklaracji Niepodleg o ci � za w a ciw  dat  uzyskania niepodleg o ci. To 12 czerwca 
w a nie, a nie 4 lipca, obchodzony jest ocjalnie jako wi to narodowe Filipin � Dzie  Niepodle-
g o ci.



cj . To, co ró ni ów ustrój od klasycznie ameryka skiego to fakt bezpo redniego 
wyboru prezydenta (tak e wiceprezydenta, który jest wybierany oddzielnie) oraz 
brak ustroju federalnego, ze scentralizowan  w adz  w stolicy. Zgodnie z koncep-
cj  rozdzia u w adzy, konstytucja przewiduje stanowisko prezydenta, dwuizbowy 
parlament oraz niezale ne s downictwo. Zapisy ustawy zasadniczej stanowi , e 
w adza lokalna podporz dkowana jest prezydentowi. Gubernatorzy wybierani s  
w powszechnym g osowaniu, ale nominowani urz dnicy lokalni � odpowiedzialni 
za nanse, podatki, zdrowie, szko y, roboty publiczne czy s u by rolne � podlegaj  
nie tylko swojemu gubernatorowi, ale tak e odpowiednim ministerstwom szczebla 
centralnego. S abo  w adzy lokalnej pot guje nieadekwatne i cz sto uznaniowe 
nansowanie regionów i prowincji. 

W takich instytucjonalnych ramach dzia ali kolejni prezydenci republiki sprzed 
ery Marcosa: Roxas, Magsaysay, Garcia i Macapagal, zmagaj c si  z wieloma cho-
robami m odego pa stwa. Do najbardziej absorbuj cych nale a y targi i dyskusje 
wokó  reguluj cego wzajemne odniesienia gospodarcze pomi dzy USA i Filipi-
nami tzw. Aktu Bella. Uchwalona przez Kongres USA w 1946 r. Ustawa o handlu 
z Filipinami (znana pod nazw  Ustawa Bella) zak ada a bezc owy handel pomi -
dzy obydwu krajami do roku 1954, ze stopniowym wprowadzaniem taryf celnych 
do 1974 r. (ale tylko dla importu z Filipin). Wprowadza a równo  praw gospo-
darczych dla obywateli ameryka skich na Filipinach, co oznacza o konieczno  
dokonania zmian w obowi zuj cej konstytucji 1935 r., rezerwuj cej prawo eks-
ploatacji z ó  naturalnych dla Filipi czyków. Ustawa wprowadza a kontyngenty 
dla towarów importowanych do USA i wi za a warto  lokalnej waluty � peso � 
z walut  ameryka sk . Naciski Amerykanów (np. zwi zanie wyp aty odszkodo-
wa  wojennych ze zmianami w konstytucji), jak równie  fakt ca kowitego uzale -
nienia gospodarki od Stanów Zjednoczonych i partykularne interesy lipi skich 
baronów cukrowych, spowodowa y, e Ustawa o handlu zosta a w ko cu przyj -
ta przez parlament Filipin.

 Jednak e problem zbrojnej partyzantki antyrz dowej, wyros ej z oporu wobec 
japo skiej okupacji, a zg aszaj cej po wojnie dania natury ekonomicznej i spo-
ecznej, stanowi  mia  przez nast pne dziesi ciolecia t o wydarze  politycznych 

na Filipinach. Jak ju  wspomniano, w kwestii stosunku do japo skiej obecno ci na 
wyspach nast pi  rozd wi k pomi dzy przedstawicielami elit gospodarczych a sze-
rokimi masami Filipi czyków. Podziemny ruch oporu w miastach oraz zbrojna par-
tyzantka na wsiach zyskiwa a na znaczeniu i odgrywa a skuteczn  rol  w ograni-
czaniu zasi gu w adzy Japo czyków (pod koniec wojny Japo czycy kontrolowali 
tylko 12 z 48 prowincji archipelagu). Jedn  z bardziej znacz cych organizacji par-
tyzanckich stanowi a Ludowa Armia Antyjapo ska, przemianowana w 1946 r. na 
Ludow  Armi  Wyzwolenia, czyli Hukbong Mapagpalaya ng Bayan, a w skrócie 
Huk. B d ca pod silnym wp ywem komunistów � poprzez osob  przywódcy Ta-



ruca � nie z o y a ca kowicie broni po kapitulacji Japonii i w czy a si  zbrojnie 
w nurt protestu ch opów dzier awców wobec w a cicieli ziemskich.

Trudn  sytuacj  wyniszczonego kraju pot gowa y konikty pomi dzy powra-
caj cymi na prowincj  oligarchami, domagaj cymi si  zaleg ych czynszów od 
swych dzier awców, a g oduj cymi, lecz teraz uzbrojonymi i do wiadczonymi 
w walkach, a maj cych poczucie krzywd, ch opami. Zbrojne rebelie, kojarzone 
z Huk, z retoryk  uznawan  przez w adze za komunistyczn , wybucha y od czasu 
do czasu z ró n  si  i z ró nymi skutkami, przemieniaj c si  z rewindykacyjnych 
ruchów ch opskich w czasem wr cz terrorystyczn  i kryminaln  dzia alno , da-
j c  si  równie  we znaki spo eczno ciom ch opskim. W takiej to sytuacji i na ha-
s ach zaprowadzenia porz dku z �komunistyczn  rebeli � (co by o no n  deklara-
cj  ideologiczn  w okresie trwania zimnej wojny na wiecie), doszed  do w adzy 
w 1965 r. Ferdynand Marcos, a jego autorytarne rz dy wycisn y pi tno na wspó -
czesnym pa stwie. 

Obalenie Marcosa dokona o si  w lutym 1986 r. bez rozlewu krwi, poprzez fe-
nomen tzw. People Power � prawdziwie spontanicznej, masowej akcji niepos u-
sze stwa i protestu. Jakie by o t o tych wydarze ?

Instrumentalnymi dla sukcesu oddolnej rewolucji People Power okaza y si  
stanowiska trzech si  kszta tuj cych uk ad si  na Filipinach: Ko cio a katolickie-
go, armii i ameryka skich patronów Marcosa. Separacja Ko cio a od pa stwa 
dokona a si  ju  dawno, bo w 1901 r., ale Ko ció  by  � i jest do dzisiaj � nieza-
przeczaln  si  kszta tuj c  postawy Filipi czyków w wielu dziedzinach ycia. 
Otó  Ko ció  g o no wypowiedzia  si  przeciwko dyktatorowi, niejako legitymi-
zuj c w ten sposób ruch i wskazuj c drog  szerokim masom. Co do armii � Marcos 
wydawa  si  by  pewien jej lojalno ci; upolityczni  j  bowiem znacznie w czasie 
swoich rz dów, czyni c z niej podpor , i obsadzi  zaufanymi ocerami. Jednak-
e najwy si rang  ocerowie, z niew tpliwymi aspiracjami politycznymi, a wi c 

szef sztabu genera  Fidel Ramos i minister obrony Juan Ponce Enrile, wypowie-
dzieli pos usze stwo Marcosowi, a wojsko odmówi o otwarcia ognia do manife-
stuj cych. Amerykanie równie , oceniaj c prawid owo sytuacj  w kraju, wycofa-
li poparcie dla dyktatora. Sk onili go do rezygnacji, zapewniaj c mu jednocze nie 
bezpiecze stwo (wywie li go na Hawaje). W ten sposób otworzy a si  szansa na 
powrót demokracji.

Jak ju  powiedziano, demokratyczne instytucje zosta y zaimportowane na grunt 
Filipin na samym pocz tku XX w. Wyra ny sukces demokratycznych praktyk od 
pocz tku zyskiwa  Filipinom miano �demokratycznej witryny w Azji� (the show-
case of democracy in Asia). Post py demokratyzacji znacz co cofn  prezydent 



Marcos, gwa c c jej wszelkie zasady (zw aszcza w okresie trwaj cego 10 lat sta-
nu wyj tkowego). Nie nale y zapomina , e za jego rz dów wyrasta o ca e poko-
lenie Filipi czyków, cz sto obawiaj cych si  zasypia  w nocy i upatruj cych naj-
wi ksze zagro enie dla swego ycia w stró ach prawa; pokolenie, które nie zna o 
uczciwych wyborów czy niezale nej prasy. Po kl sce Marcosa danie zmian by o 
wszechobecne. Uniewa niono sfa szowane, przyspieszone wybory i urz d prezy-
dencki obj a Corazon Aquino, ona charyzmatycznego senatora, pozostaj cego 
w opozycji do Marcosa, a zamordowanego wcze niej (1983 r.) na lotnisku, po po-
wrocie z wygnania. 

Aquino by a osob  niezwykle popularn  � tak e dzi ki charyzmie m a � ale 
brakowa o jej wyra nego zaplecza politycznego. Jej pierwszym krokiem do demo-
kratyzacji by y zmiany w nowej konstytucji, dotycz ce wyborów. Powo a a Komi-
sj  do spraw Wyborów, która mia a pilnowa  czysto ci kampanii wyborczej i g o-
sowania. Wybory na Filipinach to tak naprawd  arena, na której najmo niejsze 
rody walcz  o w adz  polityczn . Najbogatsze klany walcz  o miejsca w central-
nych i regionalnych urz dach, pomniejsze rodziny zabiegaj  o stanowiska muni-
cypalne, a pozostali o presti owe, lecz nie przynosz ce bogactw czy realnej w a-
dzy, pozycje barangay capitan. 

Pierwsze wybory parlamentarne � wed ug nowej ordynacji � odby y si  w maju 
1987 r. i wygrali je kandydaci popierani przez Aquino. Wybory lokalne odby y si  
prawie rok pó niej � nie by o po piechu, bo w scentralizowanym systemie rz dów 
pani prezydent ju  dawno zast pi a lokalnych reprezentantów Marcosa nowymi, lo-
jalnymi wobec nowej w adzy. Nie od rzeczy b dzie tutaj wspomnie , e frekwen-
cja (podobnie jak i w pó niejszych wyborach) kszta towa a si  na zwyczajowym 
poziomie 80�85% (przy olbrzymich problemach z logistyk  oraz zwyczajowym 
zastraszaniu i stosowaniu przemocy zwi zanych z wyborami na Filipinach). Gdy-
by korzystanie z tego podstawowego prawa w demokracji � prawa wyborczego � 
uzna  za wska nik �zdemokratyzowania� spo ecze stwa, to zachowania wybor-
cze Filipi czyków nale a oby uzna  za mocno zakorzenione9.

Nast pnym krokiem przywracania demokracji by y wybory samorz dowe � do 
barangay � w marcu 1989 r. Ich cech  charakterystyczn  by  fakt, e nie mog y 
w nich bra  udzia u partie polityczne. Na Filipinach jednak g osuje si  nie na par-
tie, lecz na znane persony. I chocia  pierwsze partie polityczne powsta y ju  z po-
cz tkiem XX w., a w pierwszych po okresie Marcosa wyborach zarejestrowa o si  
w Komisji do spraw Wyborów a  79 ró nych partii, to pierwsze stwierdzenie pozo-
staje w mocy: nie partie, a osobowo ci. Nota bene, w czasie 20 lat rz dów Marcosa 
w systemie � praktycznie � jednopartyjnym (partia rz dz ca New Society Movement 

9 Dla pe nego obrazu nie nale y pomija  wp ywu wspominanego czynnika utang na loob i tradycyji 
patron�klient, z których wyp ywa nakaz lojalno ci i odp acania faworów przy ka dej okazji i w ka dy 
mo liwy sposób. Manifestowanie udzia u w demokratycznych wyborach jest doskona ym przyk adem 
modernizacji tradycyjnych postaw w ramach ponadlokalnych, nietradycyjnych struktur.



rozpad a si  po jego ucieczce), dyktator musia  sam wymy la  opozycj , jako e 
nie by o ch tnych do kandydowania przeciwko niemu w wyborach z 1981 r.

Partie na Filipinach pozostaj  de facto pozbawionymi ideologii i konkretnych 
programów wehiku ami prywatnych ambicji mo nych rodów. Nie ma w nich dys-
cypliny, brak koherentnych programów, wiele z nich powstaje jako dora ne koalicje 
zogniskowane wokó  konkretnych postaci dla wygrania wyborów, ale bez progra-
mu rz dzenia. Brak im wyra nego oblicza � wszystkie zabiegaj  o ca y elektorat, 
o wszystkie regiony, wszelkie grupy etniczne, klasy spo eczne. adna te  nie za-
ryzykuje antagonizowania nikogo, a w zwi zku z tym, e prawie wszyscy pos o-
wie i senatorowie to regionalni arystokraci, partie s u  raczej zachowaniu status 
quo ni  g oszeniu konieczno ci naprawy pa stwa. Niemo no  rozró nienia jednej 
partii od drugiej (w sensie ró nic ideologicznych) powoduje do dzisiaj, e prze-
ci tny Filipi czyk ignoruje system polityczny i powraca w swych wyborach do 
wyrazistych postaci ycia nie tylko politycznego. St d prezydentem Filipin móg  
zosta  popularny aktor Josef �Erap� Estrada, a w ostatnich wyborach powa nym 
kandydatem do prezydentury pozostawa  (do swej przedwczesnej mierci) inny 
idol ekranu, Fernando Po Junior.

Corazon Aquino � sama i poprzez m a przedstawicielka mo nych rodów � 
nie przeprowadzi a wielkich reform w kraju. W wietle ówczesnych uwarunko-
wa , w wietle spu cizny po wyniszczaj cym okresie poprzednich rz dów, w ist-
niej cym politycznym krajobrazie, mog a zapewne tylko kontynuowa  tradycyjny 
system polityczny sprzed ery Marcosa. Dokona a jednak rzeczy fundamentalnej � 
odrodzi a polityczn  demokracj  w postaci znanej i akceptowanej, i przygotowa a 
grunt dla nast pnych rz dów.

W ko cowych latach jej kadencji niewiele zosta o z entuzjazmu ruchu People 
Power, a rozczarowanie i frustracja wyra ane by o przez wszystkie warstwy spo-
ecze stwa. Odziedziczywszy gospodark  w rozpadzie, z ogromnym zad u e-

niem kraju za granic , z wycofuj cymi si  inwestorami zagranicznymi, nie by a 
w stanie sprosta  rozbudzonym nadziejom i oczekiwaniom. Potrzebuj c dalszych 
kredytów, nie by a w stanie spe ni  g o nych postulatów nawo uj cych do �opcji 
zero� (uznania d ugów Marcosa wobec prywatnych wierzycieli zagranicznych za 
nie obliguj ce nowy rz d). Za oznak  s abo ci jej w adzy i ca kowite uzale nienie 
od Amerykanów powszechnie uznano jej pro b  do stacjonuj cych na Filipinach 
si  lotniczych USA o zbrojn  pomoc w st umieniu rebelii pu kowników w grud-
niu 1989 r. Dodatkowo, ów krwawy zamach rozgrywaj cy si  w samym bizneso-
wym centrum stolicy � Makati, skutecznie odstraszy  zagranicznych inwestorów 
i turystów. Taki stan rzeczy w sposób oczywisty podsyca  nacjonalistyczne senty-
menty spo ecze stwa. Na tej fali dosz o do likwidacji ameryka skich baz wojsko-
wych na Filipinach � wbrew oczywistym interesom gospodarczym, ale w zgodzie 
z rozbudzonym po okresie Marcosa nastawieniem antyameryka skim i nacjona-
listycznym.



10 Popularyzowane poprzez media wyczyny niektórych przywódców zamachów urasta y do sym-
bolu zmaga  szlachetnych i bezkompromisowych synów narodu ze skorumpowan  i antynarodow  
administracj . Napopularniejszy z przywódców, zamieszany w przynajmniej w dwa zamachy, �Gringo� 
Honasan znalaz  si  w panteonie bohaterów ludowych Filipin i funkcjonuje w nim do dzisiaj. Istnie 
sienkiewiczowska posta  m odego pu kownika, pojmanego, torturowanego, uciekaj cego z p ywaj -
cego wi zienia, zbieraj cego now  parti  zabijaków, szturmuj cego instalacje rz dowe, rzucaj cego 
wyzwanie Manili, rozbudza a wyobra ni , wzbudza a sympati  do takiego stopnia, e wiele lat pó -
niej móg  on zosta  � korzystaj c z demokratycznej instytucji wyborów � senatorem republiki! 

Nie przynios y rezultatu pojednawcze gesty wobec kojarzonych ci gle z ko-
munistami przywódców Ludowej Armii Wyzwolenia; nie chcieli si  oni w czy  
w legaln  dzia alno  polityczn , uznaj c Aquino za przykrywk  dla rz dów oli-
garchii. Demokratyczna lewica krytykowa a j  za brak radykalnych reform i za 
jej probiznesow  i proameryka sk  polityk . Jej w asny wiceprezydent, Salwador 
Laurel, w a ciwie by  jej przeciwnikiem od samego pocz tku, a nawet namawia  
armi  do usuni cia pani prezydent. 

W systemie prezydenckim nie ma zbyt wielu mechanizmów umo liwiaj cych 
zmian  rz du przed up ywem kadencji, jak to si  ma w systemie parlamentarnym. 
Jedynym dost pnym rodkiem (poza naturalnym zgonem czy dobrowoln  rezy-
gnacj ) jest procedura impeachmentu � skomplikowana i przewlek a, w gestii Kon-
gresu sk adaj cego si  cz ciowo z nadania prezydenta. Dla skrajnych si  zagro o-
nych zmianami, a wi c dla cukrowych baronów, by ych �dworzan� Marcosa i dla 
malkontentów w armii (wszyscy oni utracili przywileje utrwalone w czasach dyk-
tatury) jedynym dost pnym rodkiem by  zbrojny zamach stanu. Kadencja Aquino 
to seria zamachów i cho  aden si  nie uda , to w praktyce by a ona zmuszana do 
naginania si  do da  zamachowców. Niestabilna sytuacja polityczna skutecznie 
odstrasza a obcych inwestorów i niew tpliwie dochodzi o do erozji autorytetu le-
galnych w adz10.

Jakby nie krytykowa  Aquino za faktyczne utrwalenie dotychczasowych tradycji 
politycznych, z tradycyjnym establishmentem mo nych hacenderos i skorumpowa-
nych polityków, to jednak zapocz tkowany przez ni  powrót do demokratycznego 
pa stwa prawa dawa  owoce. Jej nast pca, genera  Ramos skoncentrowa  swe rz -
dy na próbie skonsolidowania spo ecze stwa, na wysi ku gospodarczym. Uda o mu 
si  przekona  do z o enia broni buntowniczych prawicowych ocerów, partyzant-
k  komunistyczn  i � w jakim  stopniu � muzu ma skich separatystów z Po udnia. 
Jednak ju  zakusy jego zwolenników na przeprowadzenie zmian w konstytucji, 
tak aby móg  kandydowa  na drug  kadencj , spotka y si  z ogólnym protestem 
w imi  idei demokracji. Z kolei jego nast pca, niekompetentny i skorumpowany 
Joseph Estrada do wiadczy  na sobie demokratycznego instrumentu impeachmen-
tu. Co za zmiana jako ci w porównaniu z zamachami stanu ery Aquino!



Prezydent Fidel Ramos (1992�1998) zapocz tkowa  program �sprawiedliwe-
go, równego rozwoju� (equitable growth). G ówny nacisk zosta  w nim po o ony 
na rozwój sektora rolnego, na zrównowa ony rozwój regionalny (z naciskiem na 
rozwój prowincji po udniowych � Mindanao i Visaya), na rozwój sektora us ug 
oraz na popraw  infrastruktury kraju ze szczególnym akcentem na zaktywizowanie 
tu udzia u sektora prywatnego. Podj to po raz pierwszy na tak  skal  dzia ania na 
rzecz ochrony rodowiska i poprawy warunków ycia w miastach. Nale y pami -
ta , e oko o 35% miejskiej populacji Filipin yje w miejskich slumsach pozba-
wionych podstawowego zakresu us ug, a kraj ma jedn  z najwy szych w wiecie 
stóp przyrostu ludno ci miejskiej � 5,14% rocznie. Wysi ki na rzecz sektora rol-
nego i sektora us ug pozwoli y � w powszechnej opinii � z agodzi  skutki kryzy-
su azjatyckiego ko ca lat 90.

Gloria Macapagal Arroyo � wiceprezydent � obj a najwy szy urz d w dniu 
aresztowania prezydenta Estrady w 2000 r., a w 2004 rozpocz a swoj  now  ka-
dencj  po wygranych wyborach. Gospodarka Filipin wykazywa a oznaki o ywie-
nia pokryzysowego i wydawa o si , e niektóre z gospodarczych poci gni  rz du 
(takich jak: próby prywatyzacji pa stwowych monopoli, zmiany ustaw restryk-
cyjnych wobec obcego kapita u, czy wprowadzenie podatku VAT) b d  w stanie 
z agodzi  niebezpiecznie narastaj cy decyt bud etowy. Jednak e wszelkie prace 
naprawcze rz du Arroyo zesz y na drugi plan w chwili wybuchu nowego kryzysu 
politycznego, spowodowanego tradycyjnymi grzechami administracji: oskar enia-
mi o nepotyzm, korupcj  jej najbli szych cz onków rodziny, manipulacje w trakcie 
ostatnich wyborów. People Power raz jeszcze zamanifestowa a przeciwko w adzy 
na ulicach Manili, ale armia � odpolityczniona w du ym stopniu przez Ramosa � 
i Ko ció  katolicki pozosta y neutralne. 

Szansa na dotrwanie prezydent Arroyo do 2010 r. pojawi a si  niespodzianie la-
tem 2005 r. Otó  od kilku ju  lat trwa o ywiona dyskusja w ród si  opozycyjnych 
o konieczno ci radykalnej zmiany ustroju konstytucyjnego. Poddawana jest kryty-
ce sama istota ustroju prezydenckiego, mocno scentralizowanego i zbiurokratyzo-
wanego, na rzecz ustroju parlamentarnego, jak równie  zasada centralistyczna na 
rzecz ustroju federalnego. W jej ostatnim Or dziu do Narodu (25 lipca 2005) pre-
zydent Arroyo przy czy a si  do tych g osów krytyki i opowiedzia a si  za federal-
nym ustrojem parlamentarnym w miejsce odziedziczonego systemu prezydenckie-
go. Tym ruchem zneutralizowa a nieco rosn c  opozycj  i je eli zdo a zmustrowa  
odpowiednie poparcie kó  biznesu i pozosta ych si  spo ecznych i moralnych (Ko-
ció ), Filipiny mog  wkroczy  na swój kolejny etap demokratyzacji. 

Nale y przyj  z du ym prawdopodobie stwem, e zmiany w konstytucji nie 
dokonaj  si  przed up ywem kadencji obecnej pani prezydent. Dzisiaj te  � bar-
dziej ni  w przesz o ci � przy otwieraniu si  spo ecze stwa na wydarzenia w re-



jonie i w wiecie, przy wzrastaj cej wiadomo ci i rozbudzonych oczekiwaniach, 
o sukcesach polityków decydowa  b d  sukcesy gospodarcze. Pytanie tylko, czy 
niedawno odrestaurowany i b d cy w przebudowie system demokracji Filipin 
wytworzy  wystarczaj co silne mechanizmy zdolne zapobiec kolejnym rozstrzy-
gni ciom politycznym na ulicach Manili, gdzie decyduj cym o nast pnym rz dzie 
czynnikiem mo e raz jeszcze okaza  si  armia.


