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Japo ska Partia Liberalno-Demokratyczna (PL-D) dostarcza jednego z najbardziej charakterystycznych przyk adów frakcyjno ci. W a ciwie mo na j nazwa
zwi zkiem frakcji rywalizuj cych ze sob o w adz w partii. Przewodniczenie
PL-D jest zreszt niemal równoznaczne z rz dami w ca ym pa stwie. Od powstania w 1955 r. partia ta sprawowa a w adz prawie nieprzerwanie, za frakcyjno
by a jednym z czynników umacniaj cych jej dominuj cy charakter na japo skiej
scenie politycznej.
Japo ska opinia publiczna zawsze bardzo krytycznie ocenia a istnienie frakcji
w onie PL-D, uwa aj c je za g ówn przyczyn korupcyjnych powi za jej dziaaczy ze wiatem biznesu. Partia odpowiada a na te zarzuty cyklicznymi próbami
zniesienia frakcyjno ci. By y to zarówno dzia ania na rzecz odgórnego usuwania
wewn trznych podzia ów, jak te zlikwidowania ich g ównych przyczyn: systemu rednich okr gów wyborczych, sposobu wybierania przewodnicz cego oraz
zasad nansowania partii.
W zwi zku z podejmowanymi w a ciwie od chwili powstania partii dzia aniami na rzecz zniesienia frakcyjno ci, nale y si zastanowi , na ile by y one motywowane rzeczywist ch ci wykorzenienia patologii z japo skiego ycia politycznego, na ile za ukrytymi interesami poszczególnych polityków. Na tle tej
analizy b dzie mo na oceni niedawne reformatorskie starania premiera Koizumiego Junichir i jego nast pców: Abe Shinz oraz Fukudy Yasuo. Zmiana ordynacji wyborczej w 1994 r. stworzy a nowe warunki dla d e reformatorskich.
Czy jednak wprowadzenie jednomandatowych okr gów wyborczych rzeczywi cie
os abi o frakcyjno w PL-D?

Pogl d, e frakcyjno to g ówna przyczyna patologii w yciu politycznym
jest bardzo rozpowszechniony w Japonii. Najwa niejszym instytucjonalnym
uwarunkowaniem frakcyjno ci by obowi zuj cy do 1994 r. system nieprzechodniego
g osu i okr gów wyborczych redniej wielko ci1. W jednym okr gu wybierano
od dwóch do sze ciu cz onków izby ni szej parlamentu (Sh giin). Partia chc ca
zdoby wi kszo w parlamencie musia a wystawia w poszczególnych okr gach
po kilku kandydatów, ryzykuj c tym samym rozproszenie g osów w asnego
elektoratu. Jedynym ugrupowaniem na tyle pot nym, by podj takie wyzwanie,
by a PL-D. Nale cy do ró nych frakcji kandydaci PL-D w naturalny sposób
rywalizowali g ównie ze sob o g osy elektoratu w asnej partii. W a nie rywalizacja
wyborcza le a a u podstaw frakcyjno ci. Szefowie frakcji w zamian za wsparcie
udzielane szeregowym politykom w kampanii wyborczej oraz przy rozdziale
stanowisk partyjnych i pa stwowych mogli liczy na ich lojalno przy wyborze
przewodnicz cego PL-D, dokonywanym g ównie w gronie nale cych do partii
parlamentarzystów. Taki system mia jednak swoje ciemne strony: efektywne
zwi kszanie wp ywów frakcji by o mo liwe m.in. dzi ki korupcyjnym powi zaniom
ze wiatem biznesu, za skupione tylko na powi kszaniu w asnych szeregów grupy
wewn trzpartyjne opiera y si nie tyle na konkretnej jedno ci programowej, co na
osobistych kontaktach ludzi w adzy.
W PL-D mo na wyró ni frakcje g ównego nurtu (shury ha), spe niaj ce
rol wewn trzpartyjnej koalicji i obsadzaj ce najbardziej po dane stanowiska
partyjne i pa stwowe, oraz poza g ównym nurtem (hishury ha), czyli takie,
które przegra y rywalizacj o fotel przewodnicz cego partii. Oczywi cie, ród em
si y frakcji i mo liwo ci kreowania w asnego g ównego nurtu jest jej wielko
liczona w deputowanych obu izb parlamentu. Z kolei aby przyci gn nowych
cz onków oraz zapewni w asnym kandydatom zwyci stwo w ich okr gach
wyborczych, potrzeba du ych pieni dzy. Cz sto by y one dostarczane przez
wielkie przedsi biorstwa w zamian za pozytywne dla nich decyzje administracji
pa stwowej.
W a ciwie ka da frakcja mia a swoje w asne korupcyjne powi zania z okrelonymi rodowiskami biznesowymi. Mo na tu wymieni szczególnie monopo1
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lizacj spraw dotycz cych polityki budownictwa przez dawn frakcj Tanaki Kakueia czy transportu przez dawn frakcj Mitsuzuki Hiroshi. Nawet uwa ana za
czyst  frakcja Mikiego Takeo straci a ten korzystny wizerunek pod przewodnictwem K moto Toshio, który by zwi zany z zajmuj c si transportem morskim
rm Sank Kisen2.
Najbardziej z praktyk korupcyjnych s yn o obecne Heisei Kenky kai
(przewodnicz cy Tsushima Y ji), dawna frakcja Sat Eisaku, Tanaki Kakueia,
Takeshity Noboru (Keiseikai), Obuchi Keiz i Hashimoto Ryt ar . To w a nie
z ni zwi zane by y g o ne skandale rm Lockheed, Recruit czy Sagawa Ky bin.
Szczególnie na prze omie lat 80. i 90. wykszta ci si swoisty triumwirat polityków
tej frakcji: by ego premiera Takeshity Noboru, Kanemaru Shina i sekretarza
generalnego PL-D Ozawy Ichir , którzy zza kulis sprawowali pe ni w adzy nad
pa stwem (tzw. konchikush ). Ju znacznie wcze niej jednak Kanemaru Shin
zdo a stworzy sprawny mechanizm wy udzania pieni dzy od przedsi biorców ze
swojej rodzimej prefektury Yamanashi. Do za o onego przez niego stowarzyszenia
Kenshinkai nale a o 90 proc. lokalnych rm budowlanych, które konkurowa y
w potajemnych aukcjach o prawo wr czenia apówki. Oprócz tego obowi zkowe
by y op aty przy okazji ka dych wyborów parlamentarnych3. Podobny system
stworzy w prefekturze Shimane Takeshita Noboru4.
Frakcje s raczej grupami towarzysko-biznesowymi ni platformami programowymi. G ównym celem jest zdobycie i utrzymanie w adzy, a nie realizacja okrelonego programu politycznego. Owszem, wida pewne ró nice ideologiczne mi dzy frakcjami, ale zazwyczaj nie mia y one decyduj cego wp ywu na tworzenie
g ównego nurtu wewn trz partii. Obok spójnych ideologicznie sojuszy w ramach
obozu liberalnego czy konserwatywnego, w PL-D dochodzi o tak e do zaskakuj cych strategicznych koalicji pomi dzy frakcjami nale cymi do przeciwstawnych
skrzyde ideologicznych. Ostatecznie najwa niejsza by a wi c rywalizacja o stanowiska partyjne i pa stwowe.
Mo na jednak zada pytanie, czy frakcyjno w PL-D ma same negatywne
strony? Wed ug Honzawy Jir jest ona zjawiskiem pozytywnym, poniewa zapewnia
wewn trzpartyjn demokracj . Jak napisa : Poprzez rywalizacj mi dzy frakcjami
PL-D odnawia swoj tkank . Odrzucaj c zepsute komórki, tworzy nowe5. To w a nie
frakcyjno ma by ród em si y partii dominuj cej. Istnienie wewn trzpartyjnej
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opozycji gwarantuje swobod wymiany pogl dów i spe nia niezwykle wa n
rol kontroli w adzy. Negatywna ocena rz du przez opini publiczn mo e np.
skutkowa przesileniem rz dowym, wywo anym przez walcz ce o w adz frakcje6.
Jasn stron frakcyjno ci uj niegdy metaforycznie hira Masayoshi: Ró norodne
instrumenty muzyczne, zachowuj c w asn wyj tkowo , cz organicznie ca
gam tonów i tworz wy mienity chór, mog cy gra symfoni . Powstaje wówczas
melodia nieporównywalnie lepsza od tonu samych tylko skrzypiec7.
Wed ug Honzawy Jir korupcyjne powi zania polityki i biznesu wynikaj nie
tyle z samej frakcyjno ci, co z nadmiernego rozrostu grup wewn trzpartyjnych. Jak
stwierdzi kolokwialnie by y marsza ek Izby Reprezentantów Tamura Hajime: Po
przekroczeniu liczby trzydziestu osób trzeba robi straszne rzeczy. Wed ug obecnego systemu mo na zbiera dowoln ilo sk adek politycznych. Je li si z tego
skorzysta, gromadzone s tak e z e pieni dze8. Szczególnie niebezpieczna by a
sytuacja, gdy jedna z frakcji osi gn a zdecydowan przewag nad pozosta ymi.
Zgodnie ze s owami Hashimoto Tomisabur , sekretarza generalnego PL-D w czasie
kadencji Tanaki Kakuei: Kontroluj c jedn czwart parlamentarzystów, ustanawia
si w adz 9. Z kolei wed ug Iseri Hirofumi, nie wystawiaj c w asnego kandydata
na szefa partii, wystarczy jedynie jedna ósma parlamentarzystów do pe ni w adzy
nad pa stwem10.
Taki nienaturalny stan panowa od pocz tku lat 80. do 1993 r., kiedy
staraj cy si oczy ci z zarzutów korupcyjnych Tanaka Kakuei, a pó niej
Takeshita Noboru, zwi kszyli liczebno swojej frakcji do poziomu wcze niej
nieznanego. U szczytu pot gi w drugiej po owie lat 80. nale a o do niej blisko
140 parlamentarzystów. W takich warunkach dosz o do zaburzenia normalnej
rywalizacji wewn trzpartyjnej i ogólnego ukoalicyjnienia (s yot ka) praktycznie
wszystkich frakcji w PL-D. Tanaka Kakuei, a po 1989 r. tak e Takeshita Noboru,
rezygnuj c z wystawiania w asnego kandydata na stanowisko przewodnicz cego
partii, mogli dowolnie mianowa na premiera przedstawiciela jakiej innej
frakcji, który w naturalny sposób stawa si marionetk w ich r kach. Poniewa
pozosta e frakcje nie mia y mo liwo ci sprzeciwienia si takiemu uk adowi, by y
przymuszone do uczestniczenia w ogólnym g ównym nurcie (s shury ), który
uformowa si pod przywództwem Takeshity Noboru, Kanemaru Shina i Ozawy
Ichir . W praktyce oznacza o to zanik pe nionej przez frakcje kontroli rz dz cych
Ibidem, s. 3940.
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i niepo dane w demokratycznym spo ecze stwie skupienie w adzy w r ku
przywódcy najwi kszej frakcji.
Nawet je li si uzna s dy Honzawy Jir za przesadzone, frakcyjno by a
naturalnym stanem w PL-D, za wszelkie próby jej zniesienia nosi y znamiona
odgórnej in ynierii partyjnej. Tak naprawd wymuszona reforma frakcyjno ci jest
niemo liwa w warunkach demokratycznych, gdy negowa aby wolno zrzeszania
si . Chocia podzia na frakcje mo e gwarantowa swobodn wymian pogl dów
i zmian w adzy, jednak w przypadku systemu partii dominuj cej zawsze b dzie to
tylko sztuczna zmiana w adzy (gijiteki seiken k tai) pomi dzy w du ym stopniu
bezprogramowymi grupami wewn trzpartyjnymi, a nie partiami reprezentuj cymi
ró ne skrzyd a japo skiej sceny politycznej.

Jak mia powiedzie Tanaka Kakuei: Zostawszy premierem, chce si cho raz
spróbowa obwie ci rozwi zanie frakcji11. Charakterystyczne s te s owa Kishiego
Nobusuke: 70 proc. energii musz przeznacza na problemy wewn trzpartyjne. Na
wykonywanie polityki rz du mog po wi ci tylko pozosta e 30 proc.12. W asna
frakcja jest dla jej przywódcy narz dziem s u cym do zdobycia stanowiska
przewodnicz cego partii. Kiedy mu si ju to powiedzie, system frakcyjny zaczyna
bardziej przeszkadza ni pomaga w sprawowaniu w adzy, dlatego zazwyczaj to
w a nie premierzy podejmowali próby reformy wewn trzpartyjnej, cho zdarza y
si tak e inicjatywy oddolne. Najcz ciej zreszt i jedne, i drugie by y bardziej
elementem rywalizacji o w adz ni szczerym usi owaniem usuni cia patologii
ycia politycznego. Oczywi cie spor rol odgrywa a tak e dba o o wizerunek
partii w spo ecze stwie, wi c nie by o przypadkiem, e pomys y reformy od ywa y
szczególnie po g o nych skandalach korupcyjnych.
Dyskusja o szkodliwo ci podzia ów frakcyjnych w PL-D pojawi a si
niemal na samym pocz tku jej istnienia. Pierwszym premierem, który naprawd
próbowa usun podzia y wewn trzpartyjne, by rz dz cy w latach 19571960
Kishi Nobusuke. Jak zwyk mawia : Rozwi zanie frakcji to g os Nieba13. Cz
stronników Kishiego rzeczywi cie w symboliczny sposób zdj a tabliczki
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z gabinetów frakcyjnych, jednak nie podporz dkowali si temu odgórnemu
nakazowi ani nale cy do g ównego nurtu Sat Eisaku, ani cz onek przeciwnego
nurtu Ikeda Hayato. Jak twierdzi Uchida Kenz , by o to przejawem instynktu
samozachowawczego tych dwóch polityków, d cych do uzyskania w przysz o ci
stanowiska premiera14. Wed ug Honzawy Jir rozwi zanie frakcji tak naprawd nie
by o dla Kishiego celem, a jedynie rodkiem, który u atwi by mu zmian konstytucji
i remilitaryzacj kraju. Reforma wewn trzpartyjna mia a by pierwszym krokiem
do odej cia od doktryny Yoshidy15. Wszak e frakcyjno w du ym stopniu
opiera a si na podziale na g ówny nurt konserwatywny (hoshu honry ) dawnej
Partii Liberalnej (Ikeda Hayato i Sat Eisaku) oraz boczny nurt konserwatywny
(hoshu b ry ), tworzony przez by ych cz onków Partii Demokratycznej (Kishi
Nobusuke, K no Ichir , Miki Takeo). Pierwszy z tych obozów by w naturalny
sposób uto samiany z ideami Yoshidy Shigeru, a nawet w drugim znajdowa a si
pacystyczna frakcja Mikiego Takeo. Kishi Nobusuke jedynie poprzez rozbicie
niekorzystnego dla siebie uk adu frakcyjnego i skupienie w adzy we w asnych
r kach móg by liczy na dyscyplin partyjn i przeg osowanie przez parlament
poprawek do konstytucji16.
Z kolei za kadencji Ikedy Hayato (19601964) has o zniesienia frakcyjno ci
zosta o podniesione zarówno przez premiera, jak i frakcje przeciwnego nurtu.
Ikeda pragn unowocze nienia struktur partyjnych i racjonalizacji pozyskiwania
funduszy, gromadzonych w r kach szefów frakcji. W tym celu stworzono w 1961 r.
Stowarzyszenie Ludowe (Kokumin Ky kai), które mia o pozyskiwa kapita od
osób prywatnych i przedsi biorców. Poza tym poprzez Komisj ds. Bada nad
Organizacj Partii (T Soshiki Ch sakai) zacz to kre li mia e pomys y zniesienia
frakcji. Okaza o si jednak, e zanim plany te nabra y konkretnych kszta tów,
retoryka reformy pos u y a coraz bardziej krytycznym wobec premiera frakcjom
Sat i Kishiego do ataku na Iked . Nast pca idei Kishiego, Fukuda Takeo,
utworzy w 1962 r. Klub Odnowy Oblicza Partii (T f Sasshin Kondankai),
pó niej przemianowany na Sojusz Odnowy Oblicza Partii: (T f Sasshin Renmei) i za da gruntownej reformy PL-D. W ten sposób, jak napisa Iyasu Tadashi:
Unowocze nienie partii i rozwi zanie frakcji zosta y paradoksalnie wykorzystane
w rywalizacji mi dzyfrakcyjnej17.
Ibidem, s. 6869.
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Pragn c przej inicjatyw , Ikeda Hayato powo a wówczas na stanowisko
przewodnicz cego Komisji Bada ds. Organizacji Partii Mikiego Takeo,
powierzaj c mu misj unowocze nienia struktur PL-D. Je li o jakim polityku
mo na by powiedzie , e nie kierowa si partykularnym interesem, ale szczer
ch ci wyeliminowania patologicznych nast pstw frakcyjno ci, to w a nie
o Mikim. Ten zdeklarowany pacyfista, powszechnie nazywany czystym
Miki, energicznie przyst pi do kre lenia projektu zmian. Postulaty reformy
przedstawi w swoim s awnym raporcie z 1963 r. (Miki t shin). Dotyczy y one
przede wszystkim bezwarunkowego rozwi zania frakcji, przyznawania stanowisk
wed ug predyspozycji, a nie ch ci zachowania równowagi mi dzyfrakcyjnej,
a tak e ujednolicenia funduszy partyjnych. Chc c wykorzysta retoryk reformy
dla umocnienia w asnej w adzy i ukrócenia rewolty przeciwnego nurtu, Ikeda,
który jeszcze za kadencji Kishiego odmówi rozwi zania swojej frakcji, uczyni
to w pa dzierniku 1963 r., wywieraj c presj na pozosta e grupy. Wkrótce te
przesta y istnie frakcje Mikiego, Ishiiego, Fukudy, K no i no. Okaza o si jednak,
e o ile symbolicznie zdj to plakietki z nazwami grup z drzwi ich biur, to wi zi
personalne by y trwa e i frakcje odrodzi y si przy okazji nast pnych wyborów
przewodnicz cego partii18.
Problem reformy wewn trzpartyjnej przycich nieco za d ugich rz dów Sat
Eisaku (19641972), cho i on z pocz tku próbowa wykorzysta j dla w asnych
celów. W 1965 r. og osi rozwi zanie swojej frakcji, ale nie pos u y o to za wzór dla
innych grup. Zreszt Sat nie musia walczy z rywalami, u ywaj c do tego retoryki
reformy ze wzgl du na mier g ównych oponentów i zwi zane z tym os abienie
konkurencyjnych frakcji19. Problem reformy powróci za to z pe n moc w latach
70. w nast pstwie krytyki premiera Tanaki Kakuei (19721974) za prowadzon
przez niego polityk pieni dza (kinken seiji). By to okres zaci tej rywalizacji
politycznej mi dzy Tanak a Fukud Takeo (tzw. wojna KakuFuku).
Gdy w 1974 r. krytykowany za pozyskiwanie poparcia politycznego poprzez apówki Tanaka Kakuei musia ust pi z fotela premiera, wiceprzewodnicz cy partii
Shiina Etsusabur wyznaczy na nowego przewodnicz cego Mikiego Takeo. Krok
ten mia na celu poprawienie wizerunku PL-D w ród spo ecze stwa. Miki, ju
jako premier, móg powróci do w asnych planów zmian sformu owanych ponad
dziesi lat wcze niej. Uda o mu si doprowadzi do uchwalenia dwóch wa nych
ustaw: w sprawie wyborów na urz dy publiczne oraz ogranicze w nansowaniu
partii przez przedsi biorców. Zgodnie z t ostatni , ustanowiono górn granic
datków na 100 mln yenów rocznie od pojedynczego przedsi biorcy. Nie wyeliminowa o to jednak przyczyn korupcji, a tylko zmusi o frakcje do dostosowania
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si do nowej sytuacji. Odt d zamiast przyjmowa du e wp aty od zaledwie kilku
wielkich przedsi biorstw, politycy musieli jeszcze energiczniej zabiega o wi cej
mniejszych sk adek od licznych ludzi biznesu20.
Reformy wywo a y mimo wszystko niezadowolenie frakcji przeciwnego nurtu
(Tanaki, Fukudy i hiry), stanowi cych wi kszo w partii, a nawet samego Shiiny
Etsusabur . Paradoksalnie, przeciwnicy Mikiego u yli do jego obalenia retoryki
reformy. Za o ywszy Rad Ustanowienia Systemu Solidarnej Partii (Kyot Taisei Kakuritsu Ky gikai), maj c za cel m.in. rozwi zanie frakcji, za dali dymisji
premiera21. Miki odmówi , jednak wkrótce musia stawi czo o zbli aj cym
si wyborom do izby ni szej parlamentu. Po aferze rmy Lockheed22 i przy
narastaj cych tarciach wewn trznych PL-D nie mog a osi gn dobrego wyniku.
Chocia sam Miki Takeo cieszy si poparciem spo ecznym, wzi odpowiedzialno
za pora k wyborcz i poda si do dymisji.
Kiedy w 1976 r. do w adzy doszed Fukuda Takeo, tryumfalnie og oszono
rozwi zanie frakcji. Do 1977 r. zdj to z ich biur tabliczki z dotychczasowymi
nazwami, za rodki masowego przekazu zacz y mówi o by ych frakcjach
Fukudy, Tanaki czy hiry. Premier dok ada wszelkich stara , aby tym razem
reforma by a trwa a. Poniewa wraz z zamkni ciem biur frakcyjnych pos owie
utracili miejsca do wymiany pogl dów, Fukuda stworzy pokoje spotka dla
reprezentantów poszczególnych regionów oraz Klub Wolno ci (Ribaruti Kurabu) jako izb lu nych spotka wszystkich polityków z PL-D, niezale nie od ich
wcze niejszej przynale no ci frakcyjnej23. Wszystkie te zabiegi okaza y si jednak
nieskuteczne, poniewa grupy wewn trzpartyjne odrodzi y si przy okazji kolejnych
wyborów.
Zorganizowane po raz pierwszy w 1978 r. wybory przewodnicz cego PL-D
spo ród wszystkich cz onków i sympatyków partii by y elementem reformy
wewn trzpartyjnej, postulowanym jeszcze przez Mikiego Takeo. Okaza o si
jednak, e upublicznienie sposobu elekcji tej najwa niejszej w pa stwie osoby
nie sta o si bod cem do rozwi zania frakcji, jak si spodziewano, ale wr cz
zaostrzy o rywalizacj mi dzyfrakcyjn . Prawo g osu mieli wszyscy cz onkowie
PL-D, którzy od 2 lat p acili sk adk 1,5 tys. yenów oraz ci spo ród sympatyków
partii (cz onków Liberalnego Zgromadzenia Ludowego, Jiy Kokumin Kaigi),
którzy do trzech miesi cy przed wyborami wp acili 10 tys. yenów. Tysi c g osów
Iseri Hirofumi, op.cit., s. 7475.
Iyasu Tadashi, op.cit., s. 266269.
22
W 1976 r. ujawniono, e premier Tanaka przyj apówk od rmy Lockheed.
23
Fukuda Takeo, Watashi no rirekisho [Mój yciorys], [w:] Kishi Nobusuke, K no Ichir , Fukuda Takeo, Got da Masaharu, Tanaka Kakuei, Nakasone Yasuhiro, Watashi no rirekisho. Hoshu
seiken no ninaite [Mój yciorys. Osoby odpowiedzialne za w adz konserwatywn ], Nihon Keizai
Shinbun Shuppansha, Tokio 2007, s. 198199.
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w tych prawyborach przek ada o si na jeden g os w zgromadzeniu, na którym
parlamentarzy ci z PL-D wybierali przewodnicz cego. Liczono na to, e dzi ki
temu rozgorzeje rzeczywista debata publiczna na temat kandydatów i wybór nie
b dzie tylko kwesti strategicznego uk adu mi dzy frakcjami. Okaza o si jednak,
i poszczególne frakcje zwi kszy y wysi ki w celu rekrutacji nowych sympatyków
partii, do czego potrzebne by y ogromne fundusze. Spodziewaj cy si atwego
zwyci stwa Fukuda Takeo zosta pokonany w prawyborach przez hir Masayoshi,
poniewa za hir sta posiadaj cy najlepsze kontakty ze wiatem biznesu Tanaka
Kakuei. W ten sposób zmiana sposobu wybierania przewodnicz cego PL-D tylko
rozszerzy a wp ywy frakcji w ród szeregowych cz onków partii i pog bi a polityk
pieni dza24.
Jak wida , pomimo usilnych stara wp ywowych polityków PL-D, po ka dorazowym obwieszczeniu rozwi zania frakcji te po jakim czasie odradza y si jak
feniks z popio ów. Dzia o si tak dlatego, e zazwyczaj chciano od razu wyeliminowa skutek, jakim by a frakcyjno , zamiast jego przyczyny. G ównym bod cem
wymuszaj cym frakcyjno w PL-D by , poza sposobem wybierania przewodnicz cego i zbierania funduszy partyjnych, system rednich okr gów wyborczych. Nic
dziwnego, e z czasem gruntowna zmiana ordynacji wyborczej sta a si g ównym
d eniem polityków g osz cych konieczno reform. Co prawda projekt ustawy
wprowadzaj cej system jednomandatowych okr gów wyborczych zosta przygotowany ju za rz dów pierwszego premiera z PL-D, Hatoyamy Ichir . Gor cym
zwolennikiem ma ych okr gów wyborczych by tak e Tanaka Kakuei, pragn cy
poprzez nowy system polepszy wyniki PL-D i zwi kszy w adz centralnych organów partii, na których czele wówczas sta . Oczywiste by o jednak, e za ka dym razem, gdy przewodnicz cy PL-D b dzie próbowa dokona tak rewolucyjnych zmian, spotka si ze zdecydowanym sprzeciwem polityków z w asnej partii,
przyzwyczajonych do skostnia ego systemu.

Seria skandali korupcyjnych na prze omie lat 80. i 90. XX w. ponownie wymusi a na PL-D powa n dyskusj na temat wad frakcyjno ci i konieczno ci usuni cia jej strukturalnych przyczyn. Jednak pomimo utraty zaufania spo ecznego i zaczynaj cego si w 1991 r. kryzysu gospodarczego, partia nadal nie by a w stanie
przeprowadzi gruntownych reform. Wysi ki premierów Kaifu Toshiki i Miyaza-
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Iyasu Tadashi, op.cit., s. 287288.

wy Kiichi spe z y na niczym wobec wewn trzpartyjnej opozycji. W ko cu dosz o
do tego, e oci gaj c si ze zmianami PL-D wyr czy y inne si y polityczne.
Afery rm Recruit w 1988 r. i Sagawa Ky bin w 1992 r. spowodowa y, e podzia PL-D na dwa obozy, czyli zwolenników i przeciwników reform, stawa si
coraz bardziej wyra ny. Linia podzia u w wi kszym stopniu pokrywa a si z tarciami mi dzypokoleniowymi ni mi dzy frakcjami. M odsi parlamentarzy ci relatywnie bardziej popierali zmiany ni ich starsi koledzy. Z drugiej strony has o
reform, podobnie jak w przesz o ci, sta o si raczej narz dziem rywalizacji o w adz i realizacji w asnych interesów, ni celem samym w sobie. Wida by o zreszt
wyra nie, e g ówni propagatorzy zmian nie nale eli do polityków pokroju czystego Mikiego.
Stoj cy na czele zwolenników reform (kaikaku suishinpa) Ozawa Ichir
od lat czerpa korzy ci z powi za ze wiatem biznesu. By zreszt bliskim
wspó pracownikiem Kanemaru Shina, aresztowanego po wyj ciu na jaw afery
Sagawa Ky bin. Utraciwszy pot nego patrona, Ozawa rozpocz walk o sukcesj
we frakcji Takeshity Noboru (Keiseikai). Has a reformy okaza y si idealnym
rodkiem ataku wyprzedzaj cego w obliczu narastaj cej krytyki kierowanej
wobec zaufanych ludzi Kanemaru. W ko cu walk o w adz we frakcji wygra
Obuchi Keiz , wspierany przez Kajiyam Seiroku, za Ozawa za o y w asn
grup razem z Hat Tsutomu. Poniewa rodowisko Kajiyamy zwleka o z reform
systemu wyborczego, frakcja Haty zacz a je ostro krytykowa jako siedlisko
konserwatystów (shuky ha). Ostatecznie Hata z Ozaw opu cili PL-D, zak adaj c
Parti Odnowy (Shinseit ), za has o reform okaza o si idealnym spoiwem
utworzonej wkrótce koalicji o miu partii, które odsun y PL-D od w adzy w 1993 r.
W rz dzie Hosokawy Morihiro, a tym bardziej Haty Tsutomu, prawdziw w adz
sprawowa Ozawa Ichir .
Pojawia si jednak w tpliwo , czy has a reformy by y dla Ozawy tylko elementem
strategii politycznej, czy tak e rodkiem do realizacji bardziej dalekosi nego
celu. Wed ug Okushima Sadao, tacy znani propagatorzy wprowadzenia systemu
jednomandatowych okr gów wyborczych, jak Got da Masaharu czy It Masayoshi,
kierowali si ch ci wyeliminowania przyczyn korupcji, natomiast Ozawa mia
przed oczyma stworzenie systemu dwupartyjnego25. Sam Ozawa w swoim bestsellerze z 1993 r. Plan przebudowy Japonii (Nippon kaiz keikaku) wymienia liczne
zalety wprowadzenia okr gów jednomandatowych, przede wszystkim zdynamizowanie japo skiej polityki i umo liwienie rzeczywistej zmiany w adzy26. Podkrela jednocze nie, e reforma ordynacji wyborczej nie jest celem samym w sobie.
Okushima Sadao, Jimint Kanjich shitsu no 30 nen [30 lat Biura Sekretariatu Generalnego
Partii Liberalno-Demokratycznej], Ch K ron Shinsha 2005, s. 277278.
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Ozawa Ichir , Nippon kaiz keikaku [Plan przebudowy Japonii], K dansha, Tokio 2006, s. 69.
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Za cel ostateczny uwa a , poza ukróceniem korupcji, stworzenie systemu jednolitej partii z siln w adz centraln , który przeciwstawia zarazie frakcji (habatsu
no heigai)27. Pod tym wzgl dem starania Ozawy przypomina y d enia Kishiego,
Ikedy czy Fukudy do wyeliminowania wewn trzpartyjnej opozycji. Z kolei wed ug
Honzawy Jir , przy wieca mu przede wszystkim ten sam cel, co Kishiemu Nobusuke, czyli zmiana konstytucji28. Ozawa Ichir rzeczywi cie jest gor cym zwolennikiem dostosowania japo skiej ustawy zasadniczej do realiów po czasach zimnej
wojny i uczynienia z Japonii normalnego kraju (futs no kuni)29.
W 1994 r. osiem partii koalicyjnych dokona o tego, co nie uda o si PL-D
przez 38 lat dominacji na japo skiej scenie politycznej: zniesiono system rednich
okr gów wyborczych, zast puj c go systemem mieszanym. 300 pos ów mia o
by wybieranych w jednomandatowych okr gach wyborczych, za 200 (pó niej
ich liczb zmniejszono do 180)  wchodzi do parlamentu zgodnie z zasad
proporcjonalno ci, wed ug wcze niej przygotowanych list partyjnych dla 11 du ych
okr gów. Oczekiwano, e nowy system podwa y hegemoni PL-D i spowoduje
stopniowe znikni cie charakterystycznej dla niej frakcyjno ci. Równocze nie
zmieniono zasady zbierania funduszy partyjnych. Ostatecznie zakazano dokonywania wp at na rzecz pojedynczych polityków przez grupy zorganizowane czy rmy
i pozwolono im tylko na datki na rzecz partii. Wprowadzono tak e subsydiowanie
partii ze rodków pa stwowych. Zwi kszy o to oczywi cie kompetencje centralnych w adz PL-D kosztem jej frakcji. Pojedynczy politycy nadal mog otrzymywa pieni dze od osób prywatnych, ale tylko do 1,5 mln yenów rocznie.
Tymczasem w pozbawionej w adzy PL-D mi dzyfrakcyjna rywalizacja straci a
na znaczeniu. Znikn wszak e bodziec, który j podsyca , czyli walka o rozdzia
stanowisk pa stwowych. Pozosta y stanowiska partyjne, ale w ugrupowaniu
opozycyjnym nie mia y one ju takiego splendoru, jak dawniej. Widz c potrzeb
reformy, która umo liwi aby powrót do w adzy, wybrano na przewodnicz cego
K no Y heia z liberalnej frakcji K chikai30. W 1994 r. po raz kolejny w historii
og oszono rozwi zanie frakcji w PL-D i przez jaki czas rzeczywi cie zdawa o si ,
e ich aktywno zamar a. W 1996 r. okaza o si jednak, i pozostawa y one tylko
w stanie u pienia, by odtworzy swoje struktury przy okazji powo ania rz du
przez Hashimoto Ry tar , który na dobre przywróci PL-D do w adzy.
Ibidem, s. 7376.
Honzawa Jir , Ura kara , s. 147.
29
Ibidem, s. 102103.
30
Co ciekawe, K no Y hei jest synem K no Ichir , niegdysiejszego przywódcy jednej z najbardziej
prawicowych frakcji w PL-D. Po aferze rmy Lockheed K no Y hei opu ci PL-D, zak adaj c Nowy
Klub Liberalny (Shin Jiy Kurabu) i daj c gruntownej odnowy wewn trz partii. W 1985 r. jednak
powróci do PL-D.
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Obecnie w PL-D istnieje dziewi frakcji, które wywodz si z systemu pi ciu
du ych frakcji z lat 80. W nast pnej dekadzie rywalizacja o w adz i reforma systemu wyborczego sprawi y, e frakcje ulega y kolejnym podzia om, ale by y w stanie przetrwa , adaptuj c si do nowych warunków. Wobec utrzymania si frakcyjno ci w PL-D, pomimo usilnych prób jej wyeliminowania, nale y zada pytanie,
czy reformy z 1994 r. w ogóle wp yn y na os abienie pot gi grup wewn trzpartyjnych? Analizy tej mo na dokona , bior c pod uwag erozj poszczególnych funkcji frakcji, czyli zarz dzania funduszami, mobilizacji poparcia wyborczego oraz
obsadzania stanowisk partyjnych i pa stwowych.
Zdaje si , e w wyniku zmiany zasad nansowania partii rola frakcji polegaj ca
na zarz dzaniu funduszami rzeczywi cie zmala a. Zamiast bezpo rednio wyp aca
swoim cz onkom pieni dze, frakcje wymagaj teraz od polityków pozyskiwania
funduszy w wielko ci proporcjonalnej do pe nionego stanowiska. W porównaniu z przesz o ci , rodki rozdzielane mi dzy cz onków frakcji maj charakter
symboliczny31. Zmiany wymuszone przez nowe ustawodawstwo mog si jednak
okaza iluzoryczne. Frakcje do perfekcji opanowa y sztuk adaptacji do nowych
warunków. Chocia nie wolno ju dokonywa du ych wp at na rzecz poszczególnych polityków, pozostawiono jednak mo liwo wp acania pieni dzy do lokalnych oddzia ów PL-D. Poniewa szefami takich oddzia ów s politycy, lie PL-D
zacz y po prostu pe ni funkcj osobistych k enkai32 poszczególnych kandydatów33. Rola frakcji sprowadza si dzisiaj do dystrybucji zaufania, a nie bezporednio pieni dzy od przywódcy do szeregowych parlamentarzystów. Tworzona
jest swoista sie lokalnych oddzia ów, opanowanych przez cz onków poszczególnych frakcji, którzy opieraj c si na renomie swoich patronów, mog skuteczniej
przyci ga kapita 34.
Wprowadzenie jednomandatowych okr gów wyborczych zdawa o si usun
g ówn przyczyn frakcyjno ci w PL-D, czyli konieczno rywalizacji mi dzy kandydatami partii w tym samym okr gu. Okaza o si jednak, e sama zmiana ordynacji wyborczej nie wystarczy do eliminacji scementowanych siln solidarno ci
grup wewn trzpartyjnych. W efekcie reformy promowanie m odszych kolegów
Cheol Hee Park, Factional dynamics in Japans LDP since political reform. Continuity and
change, Asian Survey 2001, vol. XLI, nr 3, s. 435440.
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K enkai s organizacjami, utrzymuj cymi kontakty pomi dzy poszczególnymi politykami
PL-D a wyborcami z ich okr gów wyborczych.
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Tsuchiya Shigeru, op.cit., s. 72.
34
Ibidem, s. 7980.
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przez frakcyjnych seniorów w czasie kampanii wyborczej zamieni o si w presj
wywieran na centralne organy PL-D, aby kandydat danej frakcji uzyska ocjaln nominacj partyjn . Poza tym nie zi ci a si nadzieja, e kandydaci poszczególnych partii w jednomandatowych okr gach b d prowadzi kampanie nastawione
na program polityczny, a nie na osobiste zwi zki z okre lonymi grupami wyborców. Przed pierwszymi wyborami wed ug nowej ordynacji w 1996 r. w wielu regionach dosz o wr cz do handlu wiernym elektoratem, który zosta odci ty od
swojego kandydata z powodu zwi kszenia ilo ci okr gów wyborczych.
Zwi zki polityków PL-D z tradycyjnymi grupami spo ecznymi zosta y za to
os abione za pi cioletniej kadencji Koizumiego Junichir (20012006). Ten charyzmatyczny premier móg dzi ki w asnej popularno ci si narzuca decyzje polityczne ca ej PL-D, t pi c przy tym wewn trzpartyjn opozycj . Cz onkowie parlamentu, którzy sprzeciwili si prywatyzacji poczty w 2005 r., zostali wyrzuceni
z partii i pozbawieni ocjalnej nominacji PL-D w wyborach parlamentarnych. Na
miejsce takich buntowników Koizumi niejednokrotnie wyznacza na kandydatów
nowe twarze ze wiata mediów. Czas jednak poka e, czy nast pcy Koizumiego
b d w stanie prowadzi równie zdecydowan polityk . W du ym stopniu b dzie
to zale e od ich popularno ci w spo ecze stwie. PL-D pod przewodnictwem Abe
Shinz ponios a 29 lipca 2007 r. kl sk w wyborach do izby wy szej parlamentu. Wyra ne zwyci stwo Japo skiej Partii Demokratycznej pod przewodnictwem
Ozawy Ichir unaoczni o potrzeb dalszego zaostrzenia zasad nansowania partii, ale przede wszystkim nasili o w PL-D g osy przeciwstawiaj ce si dyktatorskim metodom sprawowania w adzy przez premiera. Paradoksalnie, ale tym razem
kl ska wyborcza mog a by wynikiem os abienia frakcyjno ci za kadencji Koizumiego. Rywalizacja mi dzy frakcjamo tradycyjnie dodawa a wszak e PL-D dynamiki. Koizumi potra zast pi t mobilizacyjn rol frakcji w asn charyzm ,
której jednak pozbawiony by Abe. Mo liwe wi c, e za kadencji premiera Fukudy Yasuo nasili si nurt przywrócenia wp ywów frakcji jako gwarancji nieustaj cej w adzy PL-D.
Za kadencji premiera Moriego (20002001) znaczenie funkcji rozdzia u stanowisk nie zosta o w równym stopniu os abione, jak za jego dwóch poprzedników, jest za ona na tyle istotna, e mo e stanowi g ówny sens istnienia grup wewn trzpartyjnych. Bardziej widoczne zmiany nast pi y jednak za rz dów trzech
ostatnich premierów. Koizumi Junichir doszed do w adzy, g osz c has a os abienia czy wr cz zniesienia frakcyjno ci w PL-D. Zapowiada m.in., e jego rz d
b dzie rz dem ludzi kompetentnych, a nie mianowanych wed ug klucza frakcyjnego35. Sam sposób elekcji Koizumiego na stanowisko szefa partii nosi znamio35
Itagaki Eiken, Sengoku Jimint 50 nen shi  Kenryoku t s shi [50 lat walcz cych pa stw Partii Liberalno-Demokratycznej  Historia walki o w adz ], Kadensha, Tokio 2005, s. 189.

na nowych czasów. Koizumi Junichir wygra rywalizacj z Hashimoto Ry tar
w 42 z 47 prefekturalnych oddzia ów partii, posiadaj cych po 3 g osy. Co wa ne, w przeciwie stwie do prawyborów z 1978 r., zawdzi cza to nie tyle frakcyjnym powi zaniom, co poparciu szeregowych cz onków PL-D, którzy postrzegali
w nim polityka poza uk adami36. Po takiej demonstracji si y parlamentarzystom
nie wypada o ju g osowa na Hashimoto, który by pocz tkowo uwa any za faworyta wyborów. W 2001 r. premier Koizumi demonstracyjnie nie konsultowa
swych decyzji w sprawie obsadzenia ministerstw z przywódcami frakcji, cho
musia si uciec do tej tradycyjnej praktyki w przypadku pozosta ych istotnych
stanowisk, np. wiceministrów czy przewodnicz cych komisji parlamentarnych37.
Przez ca pi cioletni kadencj du o energii po wi ci systematycznemu niszczeniu wp ywów szefów frakcji, posuwaj c si nawet do stwierdzenia, e zniszczy frakcje, cho by mia zniszczy parti . Symbolicznym posuni ciem by wybór
w 2003 r. Abe Shinz na stanowisko sekretarza generalnego partii wbrew niepisanej zasadzie, e osoba piastuj ca ten urz d powinna wywodzi si z innej frakcji
ni przewodnicz cy partii38.
Z kolei Abe Shinz , ju jako premier, zapowiadaj c kontynuacj reform swego poprzednika, powo a w 2006 r. rz d bez negocjacji z szefami frakcji i nominowa koleg frakcyjnego Nakagaw Hidenao na nowego sekretarza generalnego partii39. Jednak e kolejne gabinety si rzeczy musia y odzwierciedla rozk ad
si wewn trz partii. W 2007 r., przy okazji wygranych przez Fukud Yasuo wyborów na przewodnicz cego PL-D, media japo skie szeroko komentowa y poparcie
poszczególnych frakcji dla danych kandydatów. Pogl dy Fukudy Yasuo na temat
frakcyjno ci przypominaj d enia jego ojca. O ile jednak Fukuda Takeo sprawowa w adz w latach 70., nazywanych z otym okresem frakcji, o tyle Fukuda Yasuo ma prawo podkre la z zadowoleniem, e: Obecnie to ju nie s frakcje.
Je li nawet nazywa si je frakcjami, nie ma potrzeby my le o nich jako o czym
podobnym, poniewa spe niane przez nie funkcje ró ni si od funkcji dawnych
frakcji. Niegdy mury pomi dzy frakcjami by y bardzo wysokie, w aden sposób
nie by o si w stanie ich przekroczy . ( ) Dzisiaj mo na si swobodnie gromadzi ,
Koizumi zwyci y jednak tak e dzi ki rezygnacji w ostatniej chwili Kamei Shizuki i wsparciu uzyskanemu ze strony jego frakcji. Równie i tutaj nie oby o si wi c bez pewnych zagrywek
mi dzyfrakcyjnych.
37
Patrick K llner, Factionalism in Japanese political parties revisited or how do factions in the
LDP and the DPJ differ?, Japan Forum 2004, vol. 16, nr 1, s. 94.
38
Zasada ta zosta a ustanowiona w latach 70. XX w.; uprzednio sekretarz generalny PL-D pochodzi zazwyczaj z frakcji przewodnicz cego. Szerzej na ten temat: Iseri Hirofumi, op.cit., s. 136142.
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rozmawia , naradza czy uczy polityki na poziomie ponadfrakcyjnym40. Co prawda dopiero przysz o poka e, czy spe niana przez frakcje funkcja rozdzia u stanowisk rzeczywi cie dozna takiej samej erozji, jak funkcja mobilizacji poparcia
wyborczego i pozyskiwania funduszy. B dzie to w du ym stopniu zale a o od charyzmy przysz ych przewodnicz cych PL-D.

Wewn trzna reforma Partii Liberalno-Demokratycznej sta a si jednym z naczelnych tematów dyskusji pomi dzy politykami tego ugrupowania ju nied ugo
po jej utworzeniu w 1955 r. Celem proponowanych zmian sta o si przede wszystkim zniesienie frakcyjno ci, uto samianej z przyczyn korupcyjnych powi za ze
wiatem biznesu. Chocia prób reformy podejmowali si tak e politycy powszechnie uwa ani za czystych, jak Miki Takeo czy K no Y hei, to zazwyczaj retoryka rozwi zania frakcji s u y a za narz dzie walki mi dzyfrakcyjnej. Zwolennikami zniesienia wewn trzpartyjnych podzia ów byli g ównie przewodnicz cy PL-D,
pragn cy umocni w asn w adz i st umi wewn trzpartyjn krytyk . Niejednokrotnie za takimi dzia aniami sta y, jak w przypadku Kishiego Nobusuke, bardziej
dalekosi ne cele, jak zmiana konstytucji czy remilitaryzacja kraju.
Os abienie frakcyjno ci w PL-D za rz dów Koizumiego Junichir ma pod
wieloma wzgl dami g bszy charakter ni próby reformy w przesz o ci. Zmiana
ordynacji wyborczej w 1994 r., cho nie przynios a wyra nych natychmiastowych
nast pstw, stworzy a podstawy do zdestabilizowania systemu frakcyjnego. Koizumi
Junichir z jednej strony pokaza , e silny przywódca PL-D mo e wykorzysta
os abienie spe nianych przez frakcje funkcji zarz dzania funduszami i mobilizacji
poparcia wyborczego do tego, by zakwestionowa tak e funkcj rozdzia u stanowisk, stanowi c sens ich istnienia. Z drugiej za  frakcje przetrwa y trudne czasy pi cioletniej kadencji Koizumiego i przysz o poka e, czy uda si je rzeczywi cie wyt pi . Trzeba tak e by wiadomym tego, e zniesienie frakcji przy
braku charyzmatycznego przywódcy mo e oznacza zakwestionowanie dominacji
PL-D na japo skiej scenie politycznej, a trudno sobie wyobrazi , by jakakolwiek
partia wiadomie dzia a a na w asn szkod .
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