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„Szaleństwem jest robić wciąż to samo 
i oczekiwać różnych rezultatów” 

Albert Einstein 
 
 

Argentyna od dawna pogrąża się w gospodarczej agonii. Jednak postępują-
cy obecnie kolejny kryzys jest pod wieloma względami zaskakujący, ale i przewi-
dywalny jak „wieczny powrót” z dekady na dekadę, tym razem już niebezpieczny, 
bo prowadzi do bezprecedensowego spadku wiarygodności tego państwa w mię-
dzynarodowych rankingach ekonomicznych i cywilizacyjnych. Fakt ten implikuje, 
poza problemami gospodarczymi i społecznymi, także poważne konsekwencje geo-
polityczne. 

Żeby zrozumieć istotę postępującego dziś kryzysu nie wystarczy odwołać 
się do wskaźników gospodarczych. Na ten stan składają się nie tylko błędy ekono-
miczne, ale przede wszystkim przyczyny polityczno-społeczne, skrywane pod po-
pulizmem władzy. Potencjał Argentyny słabnie, wciąż jednak żywe pozostaje 
w Argentyńczykach złudne wyobrażenie o własnej wielkości i potędze, które urasta 
do rangi mitu. Mit Perona, odtwarzany na nowo w codziennych praktykach, jest od 
blisko 70 lat niezmiennie obecny w dyskursie społeczno-politycznym. Do niego 
odwołują się ci, którzy rządzących Argentyną od ponad dekady Nestora i Cristinę 
Fernandez de Kirchner porównują do mitycznej pary Juana i Evity Peronów. Stąd 
też wieloaspektowa analiza rządów Kirchnerów, która jest tematem recenzowanej 
książki – ¿Década ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo („Dekada wy-
grana? Ocena dziedzictwa kirchneryzmu”) naznaczona jest peronizmem - narracją, 
z której wyrasta „fenomen kirchneryzmu” i intelektualny dyskurs rekomendowanej 
pozycji. 

Na okoliczność niniejszej recenzji można przyjąć tezę za argentyńskim 
myślicielem Ernesto Laclau, autorem „Rozumu populistycznego”, że kirchneryzm 
jest transcendencją peronizmu – swoistej matrycy historycznej – i jego ewaluacją 
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dostosowaną do obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej Argentyny. Teoria 
Laclau rozwinięta zostanie w ostatniej części prezentowanej książki stanowiąc rea-
sumpcję podejścia poznawczego przyznającego kirchneryzmowi centralne miejsce 
w funkcjonowaniu argentyńskiego systemu politycznego.  

W klimacie kryzysu, wpisując się w dynamikę napięcia politycznego zwią-
zanego z wymianą władzy po ustępującej prezydent Argentyny Cristinie Kirchner, 
ukazała się na rynku wydawniczym w Buenos Aires na początku 2015 roku publi-
kacja naukowa – ¿Década ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo („Deka-
da wygrana? Ocena dziedzictwa kirchneryzmu”). Omawiana książka mieści się 
w nurcie wydawnictw podejmujących zagadnienie kirchneryzmu, z tą jednak różni-
cą, że nie tyle skupia się na osobliwościach tego zjawiska, ale podejmuje komplek-
sową pod względem politycznym, ekonomicznym i społecznym krytyczną analizę 
rządów Kirchnerów (od 2003 do 2014 roku). Kontekstualność i procesualność pro-
wadzonego na jej stronach dyskursu naukowego pozwala wejść głębiej w istotę pe-
ronistowskiego fenomenu, jakim współcześnie dla Argentyńczyków jest kirchne-
ryzm. Autorzy książki analizując sytuację Argentyny pod kątem systemu demokra-
tycznego, polityki zagranicznej, administracji publicznej czy polityki gospodarczej, 
otwierają przed czytelnikiem szerokie pole do refleksji niełatwej merytorycznie, ale 
poznawczo zajmującej, mimo obszerności wydawnictwa liczącego 430 stron. 

Reputacja Argentyny jako potężnej siły gospodarczej na świecie, z ostatnią 
dekadą rządów Kirchnerów, wyraźnie słabnie. Zdaniem autorów recenzowanej po-
zycji, którzy skupiają się na wnikliwej analizie negatywnych i pozytywnych stron 
kirchneryzmu, do tego stanu rzeczy przyczyniły się liczne eksperymenty ultralibe-
ralne i populistyczne, których autorami były następujące po sobie lewicowe rządy 
Kirchnerów. Analiza pozycji Argentyny w skali mikro- i makroekonomicznej na tle 
systemu międzynarodowego pozostawia niejednoznaczne oceny, stanowiące prak-
tyczną ilustrację paradoksu szklanki wody – do połowy pełnej czy też do połowy 
pustej – taka też ilustracja widnieje na pierwszej stronie okładki omawianego wy-
dawnictwa. Stanowi ona symboliczne wzmocnienie pytania zawartego w tytule 
książki dotykającego istoty problemu i oprócz tego daje jednocześnie wolną przes-
trzeń do krytycznego myślenia autorom publikacji „Dekada wygrana? Ocena dzie-
dzictwa kirchneryzmu” i jej czytelnikom. 

Wydawnictwo współtworzy 14 autorów, wśród których są ekonomiści, po-
litolodzy, socjolodzy i eksperci administracji publicznej o różnych tradycjach ideo-
logicznych, w szczególności marksiści, socjaldemokraci i liberałowie. Książka, po-
za wprowadzeniem i zakończeniem, składa się z pięciu części o następujących po 
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sobie tytułach: Democracia, derechos y libertades („Demokracja, prawa i wolno-
ści”); Modelo económico, pobreza y equidad social („Model ekonomiczny, bieda, 
nierówności społeczne”); La política exterior („Polityka zagraniczna”); El „estado” 
del estado argentino („Stan państwa argentyńskiego”); El kirchnerismo como pro-
ductor y objeto de interpretaciones („Kirchneryzm jako model i przedmiot analiz”). 
Przyjęta formuła zbioru artykułów, mimo szerokiego, interdyscyplinarnego spek-
trum odniesień, tworzy przemyślaną całość oddając skomplikowany charakter opi-
sywanego zjawiska. 

Współredaktorami naukowymi publikacji są wybitni naukowcy, profeso-
rowie na wydziale nauk politycznych i studiów międzynarodowych na Uniwersyte-
cie Torcuato Di Tella: Carlos Gervasoni i Enrique Peruzzotti, specjalizujący się 
w studiach nad demokracją, polityką lokalną, opinią publiczną i metodologią badań 
społecznych; autorzy książek i artykułów z zakresu demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego w Ameryce Łacińskiej. Z poznawczego punktu widzenia na szcze-
gólną uwagę zasługuje wprowadzenie do omawianej książki autorstwa obu bada-
czy, które stanowi dogłębne studium na temat kirchneryzmu – fenomenu peronis-
towskiego ruchu politycznego obecnego na argentyńskiej scenie od ponad dekady. 
Autorzy powołując się na wyraźnie spolaryzowane poglądy antykirchnerystów 
i prokirchnerystów, także tych, którzy poprzez media mają wpływ na kształt debaty 
publicznej, poddają pod ocenę rządy Kirchnerów. W zależności od prezentowanych 
w materiale rozbieżnych stanowisk określają minioną dekadę jako dekadę wygraną 
(década ganada), dekadę straconą (década perdida) czy też jako dekadę roztrwo-
nioną (década desperdiciada) dla Argentyny. Wskazują tym samym na dynamikę 
zjawiska kirchneryzmu, a co za tym idzie jego zmienność i rozwój towarzyszących 
tym zmianom poglądów, co znajdzie wyraz w kolejnych częściach książki. 

„O demokracji, prawach i wolnościach” traktuje pierwsza część recenzo-
wanej pozycji. W tematykę wprowadza profesor Carlos Gervasoni artykułem „Li-
bertades y derechos politicos, 2003-2014: El kirchnerismo evaluado desde siete 
modelos de democracia” („Wolności i prawa polityczne, 2003-2014: Kirchneryzm 
i jego ocena w odniesieniu do siedmiu modeli demokracji”). „Argentyna jest młodą 
demokracją i daleko jej do ideału” – stwierdza Gervasoni. Konfrontując kirchne-
ryzm z przykładowymi modelami demokracji: elektoralną, liberalną, konsensualną, 
równościową, partycypacyjną, deliberatywną i większościową dochodzi do wnio-
sku, że Argentyna pod rządami Kirchnerów kontynuuje od ponad dekady reżim 
demokratyczny z minimalną możliwością ekspresji politycznej. Autor podkreśla, że 
„reżim polityczny w okresie kirchneryzmu może budzić pewne obawy, ale jedno-
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cześnie nie można odmówić mu cech typowych dla modelu demokracji liberal-
nej”(s. 55)1. Dominujący jednak staje się autorytarny charakter dyskursu politycz-
nego, regulacyjny, podporządkowujący i ustanawiający autorytet władzy. Minimal-
na możliwość ekspresji politycznej nie daje przestrzeni na indywidualną wolność – 
„panuje strach przed wyrażaniem odmiennego zdania”. Z kolei María Matilde Ol-
lier w artykule: „El ciclo de las presidencias dominantes: Néstor y Cristina Kirchner 
(2003-2013) („Cykl apodyktycznych prezydentur: Nestora i Cristiny Kirchner, 
2003-2013) podkreśla, że charakter dominującej prezydentury, właściwy dla demo-
kracji południowoamerykańskich tzw. hiperprezydencjalizm, uprawiany także z 
sukcesem przez Kirchnerów, jest odpowiedzią na kryzys polityczny i ekonomiczny 
państwa. Autorka zauważa ponadto, że dominująca prezydentura, co jest przymio-
tem jej słabości, opiera swoją władzę na obawach i strachu obywateli. Martín Be-
cerra, autor kolejnego artykułu, wskazuje na dużą rolę sektora medialnego, jako 
symbolu takich wartości jak: wolność i prawo do wyrażania własnego zdania, co 
ma szczególne znaczenie w procesie formowania się demokracji w Argentynie. 
W swoim opracowaniu – „Transgresión, propaganda, convergencia y concentra-
ción. El sistema de mediom en el kirchnerismo” („Nacisk, propaganda, konwergen-
cja, centralizacja. System medialny w kirchneryzmie”) buduje tezy dotyczące po-
głębiającego się antagonizmu między rządem Cristiny Kirchner a tzw. „czwartą 
władzą” – potężnym argentyńskim potentatem medialnym Clarin i Telefónica. Au-
tor zastanawia się nad czynnikami, jakie miały wpływ na zerwanie paktu, który 
przez długie lata funkcjonował na zasadzie wzajemności: przyjazna rządowi obsłu-
ga medialna w zamian za przywileje w prowadzeniu biznesu przez grupę Clarin 
i pierwszeństwo w dostępie do informacji. Retoryka wzajemnych oskarżeń i brak 
wspólnego działania stron dla łagodzenia sporu narusza, zdaniem Becerra, nie tylko 
wiarygodność rządu, ale także podważa misję mediów. 

W części drugiej, opartej na wynikach badań, autorzy skupiają się na mo-
delu ekonomicznym, biedzie i nierównościach społecznych („Modelo económico, 
pobreza y equidad social”). Autorzy pierwszego artykułu Mario Damill i Roberto 
Frenkiel w „La economía bajo los Kirchner: una historia de dos lustros” („Gospo-
darka pod rządami Kirchnerów: historia dwóch dekad”) przeprowadzając analizę 
porównawczą pokazują podobieństwa i różnice w zakresie utrzymania stabilności 
makroekonomicznej państwa między administracją Eduardo Duhalde i Nestora 
Kirchnera. Według autorów, okres prezydentury (2003-2007) Nestora Kirchnera 
korzystnie wpłynął na sytuację gospodarczą Argentyny, a co za tym idzie, zauwa-
                     
1 Wszystkie cytaty z omawianej książki – w tłumaczeniu AD. 
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żalny był istotny wzrost ekonomiczny po latach kryzysu (1999-2002). Jak podkre-
ślają autorzy ten wzrost nie trwał jednak długo, ponieważ po rządach Nestora Ar-
gentyna wkroczyła na drogę pérdida de dinamismo económico (straconego wzrostu 
gospodarczego). Okres ten, obejmujący rządy prezydent Cristiny Kirchner, charak-
teryzował się dużym deficytem budżetowym i wysoką inflacją, co doprowadziło do 
kolejnych kryzysów gospodarczych, przez które permanentnie przechodzi państwo 
argentyńskie. Środkiem mogącym zaradzić takiej sytuacji, jak twierdzą autorzy, by-
łaby redukcja wydatków budżetowych, wzmocnienie władzy sądowniczej, zdławie-
nie politycznego klientelizmu, walka z korupcją oraz konstruktywna współpraca 
z sektorem prywatnym a także ograniczenie kontroli przepływów kapitału. Jorge 
M. Streb w „Evaluaciones encontradas sobre el desempeño económico argentino 
2003-2013” („Oszacowanie rezultatów argentyńskiej gospodarki w latach 2003-
2013) odnosi się do kwestii związanych z gospodarką argentyńską, wyróżnia krót-
ko- i długoterminowe cykle, a także opisuje tendencje ekonomiczne. Koniunkturę 
w ostatnich latach (2003-2007) zestawia z kryzysem, który miał miejsce w 2001 ro-
ku w Argentynie. Z perspektywy krótkoterminowego cyklu widzi korzystne zmiany 
pod względem gospodarczym. Jednakże z perspektywy cyklu długoterminowego 
Argentyna w regionie wypada najgorzej. Jedną z ważnych kwestii, które podnosi 
jest segment spraw związanych z systemem decyzyjnym Kirchnerów, który określa 
jako „system decyzji hiperscentralizowany czy też hiperdecyzyjny” (s. 411). 
W opracowaniu wiele miejsca poświęca na charakterystykę scentralizowanej wła-
dzy prezydenckiej, wnikliwie analizując atrybuty przypisywane prezydenturze de-
spotycznej Cristiny Kirchner. W artykule zamykającym drugą część książki – „He-
terogeneidades estructurales y desigualdades sociales persistentes. De la caída del 
modelo neoliberal a la falta de horizontes bajo el modelo «neodesarrollista»” („Nie-
jednorodności strukturalne i utrzymujące się nierówności społeczne. Od upadku 
modelu neoliberalnego do braku perspektyw na «neorozwój»”), Agustin Salvia 
wskazuje na zmienność uwarunkowań makroekonomicznych i związane z tym 
względnie niepokojące wskaźniki, szczególnie w odcinku czasowym od 2003 r. i 
dalej. Zwraca ponadto uwagę na politykę społeczną rządów Kirchnerów, która 
przekłada się kosztem innych sektorów państwowych, na lepsze warunki życia Ar-
gentyńczyków. Jednak dalsze utrzymanie programów socjalnych, zdaniem autora, 
wymaga głębokich przekształceń w sferze polityki gospodarczej. 

Trzecią część książki autorzy poświęcają „La política exterior” („Polityce 
zagranicznej”), Roberto Russel i Juan Gabriel Tokatlian skupiają się na polityce za-
granicznej kirchneryzmu (rozdział pt. „La política exterior del kirchnerismo”), która 
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wkroczyła w nowy etap, przede wszystkim wzmocniono relacje w regionie i nawią-
zano stosunki z państwami Azji, w szczególności z Chinami. W okresie prezydentu-
ry Cristiny Kirchner wyraźnie zacieśniono relacje z Rosją, natomiast stosunki 
z głównym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych, Stanami Zjedno-
czonymi, uległy oziębieniu. Pisze o tym w artykule „La Argentina kirchnerista, 
¿aislada o integrada? Reflexiones sobre la política exterior de la última década con 
especial referencia a los vínculos con Estados Unidos y América Latina” („Argen-
tyna kirchnerowska, odizolowana czy zintegrowana? Refleksje na temat polityki 
zagranicznej w ostatniej dekadzie, z naciskiem na relacje między Stanami Zjedno-
czonymi a Ameryką Łacińską”) kolejna autorka, Anabella Busso, analizując głów-
nie obszar dyplomatyczno-ekonomiczych relacji Argentyny z USA. „W polityce 
zagranicznej w tym czasie priorytetem były związki regionalne, a relacje ze Stana-
mi Zjednoczonymi utrzymano w pewnym oddaleniu” (s. 420).  

Część czwartą – „El «estado» del estado argentino” („Stan państwa argen-
tyńskiego”) – rozpoczyna Roberto Martínez Nogueira, który w artykule „La gestión 
pública durante el kirchnerismo” („Zarządzanie publiczne w dobie kirchneryzmu”) 
prowadzi szerokie rozważania na temat centralnej kategorii politycznej, jaką jest 
„hiperprezydencjalizm”, przez pryzmat której ocenia on następnie dominujące ce-
chy prezydentury Kirchnerów. Prezentuje szeroką gamę uwarunkowań i rozwiązań 
instytucjonalnych w państwie sterowanym centralnie i, na co zwraca uwagę No-
gueira, pozostającym w permanentnym procesie konstrukcji, dekonstrukcji i rekon-
strukcji. Inną kwestią poruszaną w artykule jest analiza porażek i sukcesów kirch-
neryzmu w zakresie wdrażania reform, związanych z właściwym funkcjonowaniem 
tzw. „nowego modelu zarządzania publicznego”. Natomiast Fabián Repetto w „In-
stitucionalidad estatal para una mejor política social: asignaturas pendientes de una 
década” („Instytucjonalizm państwowy kierunkiem usprawnienia polityki socjalnej: 
niezrealizowane obszary dekady”) zajmuje się kwestią polityki społecznej, która 
stała się szczególnie ważnym elementem strategicznej wizji rozwoju państwa ar-
gentyńskiego pod rządami Kirchnerów. Wskazuje na ważne osiągnięcia rządowych 
programów społecznych, w szczególności w zakresie ochrony praw pracowniczych 
oraz reformy edukacji i nauki – obszarów silnie zintegrowanych z rozwojem no-
wych technologii, które zdaniem Repetto pozwolą na szybki postęp w zakresie 
uprzemysłowienia kraju. 

W ostatnią, piątą część książki „Kirchneryzm jako model i przedmiot ana-
liz” wprowadza czytelników Ana Wortman, która w artykule „La construcción 
simbólica del poder kirchnerista. Continuidades y rupturas en la producción de 
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imágenes y significados del peronismo” („Konstrukcja symboliczna władzy kir-
chneryzmu. Kontynuacje i pęknięcia w tworzeniu obrazów i znaczeń peronizmu”) 
widzi w kirchneryzmie przede wszystkim swoisty fenomen polityczny zakorzenio-
ny w tradycji peronistowskiej. Kirchneryzm podobnie jak peronizm przyjmuje, co 
podkreśla autorka, charakter socjalny, czyniąc z niego narzędzie władzy wykorzys-
tywane do realizacji partykularnych czy też populistycznych celów. Do powyż-
szych rozważań nawiązuje Enrique Peruzzotti w swojej rozprawie – „El kirchneri-
smo y la teoría política: la visión de Guillermo O’Donnel y Ernesto Laclau” 
(„Kirchneryzm i teoria polityczna: wizja Guillermo O’Donnel i Ernesto Laclau”). 
Przedstawia on dwie alternatywne teorie polityczne i porównuje je do aktualnej sy-
tuacji państwa argentyńskiego. Autorami teorii są naukowcy: O’Donnell, argentyń-
ski politolog, specjalizujący się w studiach nad autorytaryzmem i demokracją 
w Ameryce Łacińskiej oraz Ernesto Laclau, argentyński teoretyk polityczny opisu-
jący ruchy lewicowe, postmarksistowskie. Laclau, znany jest z entuzjastycznych 
deklaracji na temat dokonań rządu Kirchnerów, w przeciwieństwie do Guillermo 
O’Donnela, otwarcie krytykującego kirchneryzm. Obaj stworzyli dwie opozycyjne 
wizje kirchneryzmu. Laclau kirchneryzm analizował pod kątem populizmu 
i „prawdziwą politykę identyfikował z populizmem i z silnym przywództwem poli-
tycznym” (ss. 392-393). Natomiast Guillermo O’Donnel na kirchneryzm patrzy 
z punktu demokracji delegowanej i wychodzi przede wszystkim „z przekonania, że 
skuteczne działanie demokracji wymaga rygorystycznego wyznaczenia granic dla 
procesu demokratycznego, wyłączenia pewnych ważnych sfer życia zbiorowego 
z walki politycznej” (Debaty…, 2004). Wobec powyższego podkreśla, że kirchne-
ryzm niesie ze sobą ryzyko autorytaryzmu i związaną z nim erozję wartości demo-
kratycznych. 

Redaktorzy recenzowanej publikacji naukowej – ¿Década ganada? Evalu-
ando el legado del kirchnerismo Carlos Gervasoni i Enrique Peruzzotti, na koniec, 
idąc za myślą pozostałych autorów, dokonują zwięzłej konkluzji argumentując, że 
mimo spolaryzowanych stanowisk poznawczych i niejednorodnych koncepcji 
przedstawionych w publikacji, udało się uchwycić fenomen kirchneryzmu –
jednoznacznie kojarzonego z dekadą rządów Nestora i Cristiny Fernández de 
Kirchner. 

Walorem książki jest aktualność a zarazem historyczna jakość tematu, wpi-
sana w nurt bieżących wydarzeń politycznych w Argentynie, a w szczególności jej 
trwała wartość jako rzetelnej pozycji naukowej, która może stać się przyczynkiem 
do dalszych badań. Książka zawiera starannie i krytycznie opracowany materiał 
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teoretyczno-badawczy poparty bogatą literaturą przedmiotu. Jest wynikiem wiedzy 
i doświadczeń całego zespołu autorskiego. Reasumując, można uznać, że recenzo-
wana publikacja jest udaną próbą interdyscyplinarnego podejścia odzwierciedlają-
cego skomplikowany i złożony charakter kirchneryzmu – dominującego na argen-
tyńskiej scenie politycznej od ponad dekady. W wymiarze politycznym, gdzie spek-
trum odniesień ma w znacznym stopniu charakter subiektywny, należy na koniec 
lektury wrócić ponownie do „paradoksu szklanki wody” – w nawiązaniu do oceny 
dziedzictwa kirchneryzmu i poddać jego symboliczny sens pod osąd czytelników.  

Uważam, że rekomendowana książka, poza wnikliwą analizą naukową, 
wielowymiarowością i dogłębnością charakterystyki kirchneryzmu wyznaczyła 
w określonym zakresie nową perspektywę społeczno-polityczną, dziś już obowiązu-
jącą. Autorzy, łącząc potencjał intelektualny z zaangażowaniem społecznym, stwo-
rzyli swoistą synergię wartości poznawczych i postaw, która stała się wyznacz-
nikiem krytycznego spojrzenia na dziedzictwo kirchneryzmu. Ostatecznej oceny 
populistycznych rządów Kirchnerów dokonał w wolnych wyborach naród, opowia-
dając się za radykalną zmianą na scenie politycznej Argentyny poprzez wybór na 
urząd prezydenta Mauricio Macri i kładąc tym samym kres epoce kirchneryzmu.  

Bibliografia 

Debaty Fundacji Batorego (2004), http://batory.webprovider3.kei.pl/pl/publikacje/sprawozdania-
roczne/sprawozdanie-fundacji-batorego-za-2004-rok/debaty-fundacji-batorego.html 
(dostęp: 19.11.2015).  

Gervasoni, C., Peruzzotti, E. (2015), ¿Década ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo, 
Buenos Aires: Debate.  

Gawryck,i F.M. (2009), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN. 

Laclau, E. (2009), Rozum populistyczny, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej.  

Łaciński, P. (2013), Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej, Zarys systemów politycznych 
państw latynoamerykańskich, Warszawa: Wydawnictwo Difin. 

Rojas Aquirre, A.C. (2008), Ameryka Łacińska na rozdrożu, Warszawa: Książka i Prasa. 


