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Wstęp 

 Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pełna jest ciekawych 

wydarzeń, które spowodowały, że państwo to wyrosło na największą potęgę świata.         

W momencie powstania pierwszych kolonii i systemu politycznego wzorowano się na 

stylu brytyjskim. Wkrótce Ameryka miała już swoją konstytucję i stworzyła strukturę 

silnego systemu partyjnego, który pozwalał, na powstanie dwóch silnych frakcji, z nich 

później wyłoniły dwie największe amerykańskie partie.  

 Historia amerykańskich partii politycznych pokazuje, w jaki sposób budowano 

silny system dwupartyjny i jak zmieniał się on pod wpływem czynników ekonomicznych, 

społecznych czy też politycznych. Na tle partii politycznych pojawił się prezydent wraz ze 

swoim gabinetem. Urząd ważny dla Amerykanów, bo to z nim się identyfikowali, to jego 

pracę oceniali i to w nim zawsze widzieli tego, który zmieni oblicze ich Ameryki. Wybory 

prezydenckie, czy to w XIX, czy XX wieku, to sprawdzian dla każdej z partii, dla całej 

machiny partyjnej i dla samego kandydata, który musiał przekonać do siebie ogromną 

rzeszę elektorów i obywateli. Historia Partii Demokratycznej to także historia wielkich 

postaci, Demokratów, którzy wygrywali najważniejsze wybory i zasiadali w Białym 

Domu. To historia prezydentów, którzy zmieniali nie tylko amerykańską scenę polityczną, 

ale także wpływali na stosunki społeczne, ekonomiczne i sytuację międzynarodową. Na 

przestrzeni tych ponad stu lat w szeregach Demokratów pojawiły się postacie, które 

wpływały także na zmianę linii partyjnej. Zmiany te zostały zaprezentowane w kolejnych 

rozdziałach. 

 Pokazanie, jak funkcjonowała Partia Demokratyczna i jak się tworzyła, należy 

zacząć od tego, czym jest amerykański system partyjny i jak postępował proces zmian 

nazwany przez historyków i politologów procesem realignment . Tych procesów zmian       1

w omawianej historii Ameryki było pięć, począwszy od odzyskania niepodległości po 1832 

rok, kiedy oficjalnie Partia Demokratyczna została utworzona do 1896 roku, do dużych 

zmian w strukturze partii, poprzez kolejne lata I i II wojny światowej, aż do 1964 roku, 

kiedy to mówiono o zakończeniu piątego amerykańskiego systemu partyjnego. Bazując na 

tych pięciu okresach, zaprezentuję poszczególne wybory prezydenckie, sylwetki                  

 Realignment w tłumaczeniu na język polski oznacza zmianę, uregulowanie poglądów. Słowo to używane 1

jest jako zobrazowanie systemu modyfikowania. W odniesieniu do systemu partyjnego USA systemy 
realignment to procesy zmian występujących na amerykańskiej scenie politycznej.
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i programy demokratycznych prezydentów, a także ich zwolenników. Zabieg ten pozwoli 

pokazać, jakie zmiany przeszła Partia Demokratyczna na przestrzeni ponad stu lat.  

 System dwupartyjny funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) jest 

jednym z bardziej rozpoznawalnych na świecie. W USA partie polityczne były i są 

zorganizowane odmiennie i działają w nieco inny sposób niż ma to miejsce np. w Europie. 

Partie amerykańskie są przede wszystkim komitetami wyborczymi: selekcjonują 

kandydatów na stanowiska obsadzane w wyborach powszechnych, organizują i prowadzą 

kampanie, zbierają fundusze i aktywizują wyborców. Daleko im do  charakterystycznej do 

niedawna dla partii europejskich światopoglądowej jednolitości, skupiają bowiem pod 

swoimi sztandarami różne środowiska i grupy interesów. Niniejsza praca poświęcona jest 

Partii Demokratycznej – działającej w tym systemie obok Partii Republikańskiej, będącej 

też najstarszym amerykańskim ugrupowaniem politycznym. Na kartach opracowania 

zostaną przedstawione sylwetki najważniejszych Demokratów, którzy startując z jej 

szeregów, stawali się często prezydentami. Praca pozwoli na pokazanie ich drogi do 

objęcia najwyższego urzędu w państwie przez prezentację programów i pokazanie obozu 

zwolenników. Każdy z przedstawionych w dalszej części systemów miał swojego 

wielkiego Demokratę, prezydenta, który zmieniał obliczę amerykańskiej polityki.  

 Głównym celem pracy jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 

Partia Demokratyczna utrzymywała swoją pozycję na amerykańskiej scenie politycznej, 

zachowując nieprzerwanie status jednej z dwóch głównych partii amerykańskich. Celem 

kolejnym jest zbadanie, w jaki sposób prezydenci Demokratów wpływali na amerykański 

system i jak go zmienili na przestrzeni wszystkich systemów partyjnych. By zrealizować 

ten cel, niezbędne będzie określenie zarówno dynamiki zmian, jakie nastąpiły                      

w strukturach i profilu partii od momentu jej powstania do lat 60. XX wieku, jak również 

udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak tzw. procesy realignment, związane z ewolucją 

podziałów socjopolitycznych w społeczeństwie amerykańskim, wpłynęły na samą partię        

i jej program polityczny. Praca jest zatem próbą zobrazowania Partii Demokratów, jej 

prezydentów jako organu politycznego, który wpływał na system partyjny i polityczny 

USA, a jednocześnie pod ich wpływem sam się zmieniał, zarówno pod względem 

struktury, programu jak i elektoratu. Ewolucja struktur i sposobu funkcjonowania Partii 

Demokratycznej zostanie pokazana na tle ewolucji amerykańskiego systemu partyjnego – 

zwłaszcza że i on ma swoją specyfikę, która podlegała wielu zmianom na przestrzeni 

ponad stu lat.  
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 Ważnym aspektem charakterystyki amerykańskiego systemu partyjnego jest fakt, 

że od momentu jego ukształtowania, w początkach wieku XIX, podlegał on procesom 

przekształceń. Były one na tyle głębokie i znaczące, że poszczególne etapy tych zmian 

ujmowane są przez politologów i historyków amerykańskich jak osobne systemy partyjne. 

Dwa z nich funkcjonowały już przed wojną secesyjną, natomiast trzy pozostałe nastąpiły 

po niej. Ramy czasowe trwania poszczególnych systemów przedstawiają się następująco: 

1790-1824, 1824-1860, 1860-1896, 1896-1932, od 1932 roku. Ostatni system partyjny 

omawiany w literaturze przedmiotu kończy się na 1964 roku. Każdy z nich został także 

odpowiednio nazwany. System pierwszy to eksperymentalny, drugi demokratyzujący się, 

trzeci powojenny, czwarty industrializujący się i piąty - system New Deal’u. Przez czas 

trwania wszystkich pięciu systemów partyjnych Partia Demokratyczna była jedną z dwóch 

partii konstytuujących amerykański system partyjny i przetrwała ona od tego momentu aż 

do czasów współczesnych. 

 Podstawową bazę źródłową książki stanowią dokumenty i programy partyjne 

Konwencji Partii Demokratycznej, począwszy od 1832 roku do 1964 roku. W tym miejscu 

należy wymienić przede wszystkim Official Proceeding of the Democratic National 

Convention i Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention, 

dzięki którym będzie możliwe dokonanie porównań i uchwycenie dynamiki zmian 

zachodzących w strukturach Partii Demokratycznej. W pracy wykorzystane zostały także 

opracowania dotyczące sceny politycznej w USA, funkcjonowania amerykańskiego 

systemu partyjnego oraz te, które szczegółowo dotyczą samej Partii Demokratycznej.         

W odniesieniu do pierwszej grupy warto wymienić prace J. H. Aldrich’a , W. Goodman’a , 2 3

S. J. Edersveld’a , J. L. Sundquist’a . Jeśli chodzi o przedstawienie dziejów Partii 4 5

Demokratycznej, jej początków i realiów funkcjonowania na amerykańskiej scenie 

politycznej trzeba wymienić prace autorstwa N. E. Cunningham’a . Natomiast informacji    6

o zmianach programowych czy strukturze partii i jej znaczeniu dla amerykańskiej sceny 

 J. H. Aldrich, Why parties?: The origin and transformation of political parties in America, Chicago 1995.2

 S. J. Eldersveld, Political parties in American Society, Basic Books Inc., New York 1982; S. J. Eldersveld, 3

Political parties. A behavioral analysis, Rand McNally and Company, Chicago 1964.
 W. Goodman, The Party System in America, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs 1980; W. Goodman, The 4

Two Party System in the United States, D. van Nostrand Company Inc., Princeton 1964.
 J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System. Alignment and Realignment of Political Parties in United 5

States, Washington 1973.
 N. E. Cunningham, The Jeffersonian Republicans in power. Party operations 1801-1809, The University of 6

North Carolina Press, Chapel Hill 1963; N. E. Cunningham, The Jeffersonian Republicans. The formation of 
the party organization 1789-1801, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1957.
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politycznej od 1832 roku do lat 60-tych XX wieku należy szukać w pracach autorstwa:      

E. C. Ladd’a , A. J. Reichley’a   i J. Witcover’a . Także i w tym przypadku więcej pozycji 7 8 9

odnaleźć można w załączonej bibliografii.  

 Uzasadnieniem dla podjęcia tej problematyki badawczej, jest fakt, że tematyka ta 

rzadko jest przedmiotem zainteresowań polskich badaczy, których prace koncentrują się 

najczęściej na historii USA oraz na kwestiach ustrojowych, natomiast problematyka 

partyjna jest marginalizowana. Efekty badań tej kwestii w Polsce pojawiają się bardzo 

rzadko. Należy w tym miejscu wymienić I. Rusinową , która opisuje amerykańskie partie 10

polityczne. Informacji dotyczących historii USA i jej amerykańskiego systemu 

politycznego i partyjnego można szukać w pracach autorstwa L. Pastusiaka  czy                11

Z. Lewickiego . Praca ta jest próbą pokazania, jak zmieniała się Partia Demokratyczna 12

prowadzona przez jej prezydentów na przestrzeni ponad stu lat i jak jej program 

ewoluował w kolejnych systemach partyjnych.  

 E. C. Ladd, Where have all the voters gone? The fracturing of America’s political parties, W. W. Norton 7

Company, New York and London 1982; E. C. Ladd, C. D. Hadley, Transformation of the American Party 
System. Political Coalitions from New Deal to the 1970s, W. W. Norton and Company Inc., New York 1978.
 A. J. Reichley, The Life of the Parties, Lanham 1992.8

 J. Witcover, Party of the People: A History of the Democrats, Random House, New York 2003.9

 I. Rusinowa, Z dziejów amerykańskich partii politycznych, Warszawa 1994; I. Rusinowa, Jefferson              10

a początki amerykańskiego systemu partyjnego (lata 1790-1800), Warszawa 1984.
 L. Pastusiak, Demokracja po amerykańsku, Warszawa 1969; L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji 11

amerykańskiej 1898-1945, Warszawa 1974; L. Pastusiak, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII-XIX), 
Warszawa 1978; L. Pastusiak, Prezydenci. Stany Zjednoczone od Jerzego Waszyngtona do Ronalda Regana, 
Tom II, Warszawa 1987; L. Pastusiak, Panie Białego Domu, Warszawa 2000; L. Pastusiak, Prezydenci 
amerykańscy wobec spraw polskich, Warszawa 2003; L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, Warszawa 2005; L. Pastusiak, Droga Stanów Zjednoczonych do mocarstwowości, Łódź 2007;         
L. Pastusiak, Biały Dom i jego mieszkańcy, Warszawa 2007; L. Pastusiak, 400 lat stosunków polsko-
amerykańskich (1608-2008), Vol. I, Warszawa 2010; L. Pastusiak, Zamachy na prezydentów USA, Warszawa 
2010.

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607-1789, Tom 1, Wydawnictwo 12

SCHOLAR, Warszawa 2009; Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności 1789-1865, 
Tom 2, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2011; Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era 
konsolidacji 1861-1945, Tom 3, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2012.
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Rozdział 1. Amerykański system partyjny – struktura i dynamika

 System partyjny w literaturze politologicznej i historycznej określany jest jako 

konfiguracja wszystkich partii działających legalnie w państwie, które uczestniczą             

w zdobywaniu i sprawowaniu władzy. Partie polityczne zajmują centralną pozycję             

w demokratycznych systemach politycznych, a współczesna polityka to w istocie polityka 

partii . Mówiąc o systemie partyjnym, bierzemy zazwyczaj pod uwagę wzajemne 13

powiązania, mechanizmy rywalizacji, współdziałania oraz regulujące ich funkcjonowanie 

normy zwyczajowe i prawne, a także powiązania między partiami i państwem . 14

Stabilizację podziału władzy w każdym państwie gwarantuje system partyjny. Luźna 

struktura partii politycznych nie powoduje rozbicia politycznego społeczeństwa.  

 System partyjny, który występuje w USA, jest systemem dwupartyjnym. Dwie 

największe partie mają charakter wyborczy. Ich głównym zadaniem jest szukanie poparcia 

w całym elektoracie. Partie amerykańskie nie adresują swojego programu do konkretnej 

grupy społecznej . Przynależność do którejś z partii amerykańskich nie wiąże się               15

z określoną orientacją polityczną. Powiązanie partyjne schodzi na dalszy plan, a pojęcie 

dyscypliny partyjnej jest nieostre . Supremacja dwupartyjna funkcjonuje w USA zgodnie 16

z ogólnie przyjmowanym w tym względzie stereotypem. Dla pełniejszego obrazu okazuje 

się, że na przestrzeni ostatnich stu lat w stanach południowych to Demokraci obsadzali 

swoimi kandydatami miejsca w legislaturze. To w tych stanach zazwyczaj Demokrata był 

gubernatorem. Choć w kilku innych stanach trudno jest wskazać wygrywającą partię .  17

 System dwupartyjny funkcjonujący w USA jest jednym z bardziej 

rozpoznawalnych na świecie. System polityczny USA to system prezydencki, w którym 

prezydent łączy funkcję głowy państwa ze stanowiskiem szefa rządu i zwierzchnikiem sił 

zbrojnych , a dwupartyjność stanowi istotny element legitymizacji istniejącej struktury 18

społecznej. Jedną z najbardziej charakterystycznych jej cech jest koncentrowanie się nie na 

 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 13

Warszawa 2006, s. 34.
 M. Gułczyński, A. Małkiewicz, Wiedza o partiach i systemach partyjnych, Almamer, Warszawa 2008,        14

s. 119.
 T. Godun, M. Cyganowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Mały Leksykon Systemów Politycznych, Dom 15

Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 84. 
 W. Żebrowski, Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, 16

Olsztyn 2005, s. 76.
 T. Langer, Stany w USA. Instytucje-praktyka-doktryna, Państwowe Wydawnictw Naukowe, Warszawa 17

1988, s. 104.
 K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 49.18
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programach wyborczych, lecz na osobie kandydata . Ważne dla Amerykanów było i nadal 19

jest to, kto zasiada w Białym Domu i kto jest ich przywódcą. Prezydent, którego                

w niektórych okresach traktowano jako wybrańca ludu, odmieniał losy narodu i świata. 

Istotne dla Amerykanów jest kto startuje i z którą partię reprezentuje, wyborcy identyfikują 

się z tym kandydatem i chcą mu zaufać. Jak pokazuje historia Demokratów na przestrzeni 

tych ponad stu lat, od 1832 roku do 1964 roku na scenie politycznej pojawiło się kilku 

prezydentów, którzy stali się symbolami - ikonami i na lata ich imię było i jest stawiane 

jako wzór. Każdy z przedstawianych systemów partyjnych pozwoli na zaprezentowanie 

nazwisk tych Demokratów, drogi do zwycięstwa w wyborach, programu i zmian, jakie ich 

prezydentura spowodowała w samej partii. Pełnienie najwyższego urzędu państwowego 

przyniosły także zmiany społeczne i gospodarcze. 

 Dwupartyjny w praktyce system wyborczy USA oddaje realną siłę polityczną 

dwóm partiom. Dziś jest to Partia Demokratyczna i Partia Republikańska. Jednak zasada ta 

nie została zapisana w amerykańskiej konstytucji. Ta niepisana zasada dwóch silnych partii 

ukształtowała się w procesie historycznym . Twierdzono, że konsekwencje wojny 20

secesyjnej stworzyły podwaliny pod ostateczne uformowanie się amerykańskiego systemu 

politycznego . Gdzie mamy dwie główne partie, pojawiające się partie pomniejsze, ale nie 21

odgrywające większego znaczenia i niezagrażające, ani Demokratom, ani Republikanom. 

 Dwie główne amerykańskie partie mają dość luźne struktury wewnętrzne. 

Przynależność do którejś z nich nie wiąże się z określoną orientacją polityczną. Bardziej 

wynika to z przekonania, że przynależność pozwoli na zabezpieczenie i zaspokojenie 

interesów jednej lub drugiej partii . Amerykańskie partie polityczne są koalicją różnych 22

grup i interesów. Aby wygrać w wyborach, muszą zbudować tak szeroki i kompromisowy 

program, by zachęcić do głosowania ubogiego farmera i zamożnego intelektualistę. Partie 

amerykańskie powinny tym samym reprezentować politykę środka . Dwie największe 23

amerykańskie partie polityczne nie różnią się od siebie, są one bardziej pragmatyczne niż 

 S. G. Kozłowski, Współczesna Ameryka, Mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-19

Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 30. 
 S. G. Kozłowski, Współczesna Ameryka. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, Uniwersytet Marii Curie-20

Skłodowskiej, Lublin 1996, s. 15.
 G. Górski, St. Samonowicz, Historia ustrojów państw, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 21

2001, s. 598.
 W. Żebrowski, Teoria współczesnych systemów politycznych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 22

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 145-146.
 M. Gulczyński, Współczesne systemy polityczne, Zielona Góra 2002, s. 100.23
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ideowe . Amerykański system dwupartyjny jest kompleksowy i obejmuje społeczeństwo, 24

aktywistów i polityków. Ta kompleksowość pozwala dwóm największym partiom na 

dominację. To także powoduje, że amerykański system jest sfragmentaryzowany. Można to 

zaobserwować, przyglądając się budowie tych partii, które wyglądają jak połączone            

w całość pomniejsze organizacje . Ciekawym aspektem funkcjonowania amerykańskich 25

partii politycznych jest to, iż nie mają one zazwyczaj wielu członków. W szeregach 

partyjnych duże znaczenie odgrywają etatowi pracownicy i wolontariusze . Członkostwo              26

w partiach amerykańskich nie było i do dziś nie jest określone przez statuty partyjne. 

Regulowały to prawa stanowe. Członkostwo ogranicza się jedynie do uczestnictwa             

w prawyborach. Działacze partii nie płacą składek członkowskich i nigdzie nie istnieje 

oficjalny rejestr członków partii. To, co pozwala identyfikować wyborców, to sposób,        

w jaki głosują w wyborach prezydenckich . Na prezydencie skupia i skupiała się uwaga 27

wyborców. To on stawał się albo przyjacielem ludu, albo był tym, którego opluwano i nie 

szanowano.  

 Obie partie amerykańskie zaliczyć można do partii typu wyborczego. Wielu 

politologów nazywa amerykańskie partie polityczne partiami usługowymi lub maszynami 

wyborczymi. Nazwy takie wynikają przede wszystkim z tego faktu, iż amerykańskie partie 

mają za zadanie organizować wybory. Następnym zadaniem jest wybranie kandydatów do 

najważniejszych stanowisk państwowych. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, by wygrał 

ich kandydat, by to on objął urząd i by to z nim liczyli się wszyscy Amerykanie i cały 

świat. Kolejnym zadaniem partii jest także formułowanie programu politycznego                 

i zdobywanie jak największej liczby wyborców .  28

 O partiach politycznych w USA mówi się jako o luźnej konfederacji stanowych           

i lokalnych maszyn partyjnych, z bossami na czele, a cały ten mechanizm zmierza do 

osiągnięcia organizacyjnych celów . Stany partycypują w wyborach na stanowisko 29

prezydenta i wiceprezydenta USA za pośrednictwem elektorów, których sposób wyboru 

 K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, s. 177.24

 J. C. Green, Still Functional After All These Days. Parties in the USA, 1960-2000, [w:] Political Parties in 25

Advanced Industrial Democracies,  red. P. Webb, D. M. Farrell, I. Holliday, Oxford University Press, Oxford 
2002, s. 311.

 K. Sobolewska-Myślik, Partie … op. cit., s. 182.26

 K. A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy partyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992, s. 69-71. 27

 P. Deszczyński, K. Gołata, Demokratyczne systemy polityczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 28

Poznań 2000, s. 39.
 K. Wójtowicz, Grupy nacisku w procesie tworzenia prawa, „Acta Universitatis Vratislaviensis” Prawo,        29

T. CXII, Wrocław 1984, s. 169.
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określany jest przez legislatury stanowe, a ich ilość równa się łącznej ilości senatorów          

i członków Izby Reprezentantów, do których dany stan jest uprawniony .  30

 W USA partie polityczne były i są zorganizowane odmiennie oraz działają w nieco 

inny sposób niż ma to miejsce np. w Europie. Cechą charakterystyczną dla 

amerykańskiego systemu politycznego jest rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej 

i sądowniczej. Wprowadzona przez amerykańską konstytucję norma była pierwszą taką na 

świecie. Zasada ta proponowała też wzajemną kontrolę tych władz i ich zrównoważenie . 31

System amerykański zbudowany był tak, że prawie przez sto pięćdziesiąt lat dominowały 

w nim dwie partie polityczne. Bardzo trudno było partiom trzecim zdobyć znaczącą liczbę 

głosów, by zagrozić pozycji albo Partii Demokratycznej, albo Partii Republikańskiej . 32

Partie polityczne nie są identyczne, jeżeli chodzi o ofertę programową, charakter 

stosowanych strategii politycznych czy rozwiązań strukturalnych, a jednak są do siebie 

podobne . Partie polityczne w USA postrzegane są jako struktury łączące różnorodnych 33

kandydatów do najwyższych urzędów, członków partii, zorganizowanych grup wyborców     

i tych jeszcze niezorganizowanych wyborców .  34

 Partie polityczne w USA pełnią pięć głównych funkcji, nazywanych także 

zadaniami. Pierwsza z nich to agregacja zapotrzebowania różnych grup społecznych. 

Amerykańskie partie polityczne zawsze skupiały wyborców różnych klas społecznych.        

O przynależności partyjnej decydowały czynniki regionalne, co podczas wyborów 

prezydenckich stawało się istotne, bo jedne stany uznawane były za demokratyczne, inne 

za republikańskie. Druga funkcja partii amerykańskich dotyczyła właśnie tego podziału. 

Zadaniem partii amerykańskich było lobbowanie na rzecz tworzenia takich platform 

partyjnych, które wpływałyby na zjednywanie nowych wyborców. Na tym się jednak 

działalność nie kończy. Niezwykle istotną kwestią jest pośredniczenie między prezydentem 

a społeczeństwem.  

 Jednak jest to trudna misja. Partie powinny być w pewnym stopniu łącznikiem 

pomiędzy realizowaniem polityki rządzących a wolą społeczeństwa. Zadaniem 

 B. Mucha, Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów 30

Zjednoczonych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 22. 
 S. G. Kozłowski, Współczesna Ameryka. Społeczeństwo, gospodarka, polityka … op. cit., s. 11.31

 J. F. Bobby, L. S. Maisel, Two Parties - or More? The American Party System, Second Edition, Westview 32

Press, Boulder 2003, s. 110.
 R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 33

Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 78.
 J. M. Stonecash, New Directions in American Political Parties, Routledge, New York 2010, s. 3. 34
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amerykańskich partii politycznych jest wpływanie na kierunki rządzenia państwem. Można 

podać tutaj przykład dwóch prezydentów, którzy wykorzystywali partie polityczne do 

formułowania swoich programów. Było tak w przypadku F. D. Roosevelta (FDR)                 

i L. B. Johnsona (LBJ), którzy dzięki wykorzystaniu partii politycznych byli w stanie 

poprawić notowania, wprowadzając w życie swoje programy socjalne. Ostatnim zadaniem 

amerykańskich partii jest wpływanie na utrzymanie i stabilizowanie systemu 

politycznego .  35

 To, jak dziś wygląda amerykańska scena polityczna, jest wypadkową wielu 

czynników. Pierwszy stanowiły uwarunkowania historyczne. Tutaj należy wymienić spoils 

system  (system łupów) i występowanie wartości liberalnych i konserwatywnych               36

w mechanizmach funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa i polityki. Zasada spoils 

system, czyli zwycięzca bierze wszystko, również wpłynęła na wygląd sceny politycznej       

w USA. Osoba, która wygrała wybory prezydenckie, mogła powołać swój gabinet, 

wymieniając poprzedni. To natomiast powodowało, że członkom partii amerykańskich 

zależało nie tylko na zdobyciu władzy, ale także na obsadzeniu stanowisk . Wielu 37

prezydentów uważało, że najlepszym wynikiem wyborów dla partii amerykańskich jest 

taki, który pozwala głosującym wybrać najlepszego reprezentanta narodu, i jak twierdzili, 

nieważna była przynależność partyjna . Jednak, jak pokazuje historia Demokratów           38

w Białym Domu, nie zawsze. Po tym, jak w 1832 roku, partia Demokratów utworzyła się, 

jej członkowie dążyli, by jak najdłużej piastować najważniejszy urząd w państwie 

amerykańskim.  

 Na przestrzeni pięciu systemów partyjnych Demokraci w Białym Domu zasadniczo 

wpłynęli na wygląd amerykańskiej sceny politycznej i partyjnej. Każdy system wyłaniał 

jedną bądź dwie postacie, które powodowały, że w szeregach Partii Demokratycznej 

następowały zmiany. Można pokusić się o stwierdzenie, że czasami ich charyzma                 

i wytrwałość w budowaniu amerykańskiego systemu powodowała kolejne procesy zmian. 

Demokratyczni prezydenci wprowadzający w życie swój program, tym samym 

 D. McKay, American Politics and Society, Wiley- Blackwell, Malden 2009, s. 87-91.35

 Spoils system - sposób obsadzania stanowisk administracyjnych przez osoby związane z aktualnie 36

piastującym stanowisko głowy państwa. System ten zastosowany został na poziomie ogólnokrajowym          
w czasie prezydentury Andrew Jacksona.

 K. A. Wojtaszczyk, Partie polityczne w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 37

Warszawa 1998, s. 85-86.
 N. L. Rosenblum, A Political Theory of Partisanship and Independence, [w:] The State of the Parties. The 38

Changing Role of Contemporary American Parties, red. J. C. Crenn, D. J. Coffey, Rowman & Littlefield 
Publishers Inc., Lanham 2011, s. 292.
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procedowali program partii. Demokraci, odbywając spotkania partyjne, późniejsze 

konwencje, budowali struktury silnego państwa, które według nich wsłuchiwało się                 

w potrzeby swoich obywateli.  

 Partia Demokratyczna w czasie wszystkich systemów partyjnych miała jeden cel, 

stworzyć silną strukturę, która pomoże jej na utrzymanie się na amerykańskiej scenie 

politycznej . Jednak występujące przez wszystkie pięć okresów partyjnych procesy zmian 39

(procesy realignment) najlepiej pozwalały zobrazować, jak Partia Demokratyczna się 

zmieniała. Na wstępie należy zaznaczyć, że rozmieszczenie treści w opracowania zostało 

przemyślane tak, by oddać istotę procesów zmian systemu partyjnego. W USA jest on 

specyficzny, ponieważ można zaobserwować w czasie jego trwania dość głębokie 

przemiany działających w nim partii. Przemiany te dotyczyły zarówno założeń 

programowych, jak również zmian występujących później w elektoracie partii .  40

 Po raz pierwszy o zjawisku, które w USA zostało nazwane procesem realignment, 

powiedziano na łamach gazety „Washington Post” w 1980 roku. Stało się to wówczas, gdy 

prezydentem USA został Ronald Reagan. Napisano wówczas, że stara era się kończy         

– a nowa właśnie zaczyna . Kilka miesięcy później Peter D. Hart na łamach tej samej 41

gazety napisał, że wybory 1980 roku oddzielają wyraźnie starą erę od nowej . W tym 42

czasie po raz pierwszy użyto terminu realignment. Jednak zmiany, które następowały 

wśród zwolenników zarówno Demokratów, jak i Republikanów potwierdziły, że obywatele 

USA stali się w tym czasie bardziej świadomi. Koalicja New Deal’u, która dominowała 

przez lata 30. i 40. XX wieku straciła na sile. Republikanie zasiedli w Białym Domu. 

Wyniki wyborów pokazywały, że coraz mniej obywateli uczestniczyło w wyborze głowy 

państwa i swoich reprezentantów, jak również słabo identyfikowało się z partiami, bo 

wolało pozostać niezależnymi . Kilka lat wcześniej, bo w 1969 roku M. S. Evans napisał, 43

że Ameryka znalazła się w punkcie, w którym przeprowadzenie fundamentalnych zmian 

 L. F. Kohl, The Politics of Individualism. Parties and the American Character in the Jackson Era, Oxford 39

University Press, New York, Oxford, s. 15.
 R. S. Katz, R. Kolodny, Party Organization as an empty vessel: Parties in American Politics, [w:] How 40

Parties Organize. Change and Adoption in Party Organizations in Western Democracies, red. R. S. Katz,         
P. Mair, Sage Publications, London 1995, s. 23-24.

 W gazecie „Washington Post” z 6 listopada 1980 napisano również, że od tychże wyborów nastąpił ostry 41

kurs na prawo.
 „Washington Post”, 18 maja 1981. 42

 B. A. Campbell, R. J. Trilling, Realignment Party Decomposition, and Issue Voting, [w:] Realignment in 43

American Politics: Toward a Theory, red. B. A. Cambell, R. J. Trilling, University of Texas Press, Austin 
1980, s. 82.

12



było koniecznością. Uważał on, że taki stan rzeczy nie potrwa długo . Natomiast               44

K. P. Philips porównał zmiany roku 1968 do modyfikacji, które następowały w latach 

1828, 1860, 1896 i 1932 roku .  45

 Procesy zmian pozwoliły na dokonanie podziału na pięć okresów w systemie 

partyjnym USA. Wielu badaczy tego tematu wprowadzało je, by zaznaczyć pewne znaki 

szczególne amerykańskiego systemu partyjnego. W pracy została zastosowana klasyfikacja 

przyjęta przez A. R. Gitelsona, M. M. Conway’a i F. B. Feigerta. Podział przez nich 

wprowadzony przedstawia tabela poniżej.  

Tabela 1. Systemy partyjne w USA 

Źródło: A. R. Gitelsona, M. M. Conway, F. B. Feigert, American Political Parties: Stability and Changes, 
Houghton Mifflin Company, Boston 1984, s. 26.  

 Zastosowany podział na systemy partyjne nie określił jasno zakończenia piątego 

systemu partyjnego. Jednak autorzy podali, że przyczynami wystąpienia kolejnego procesu 

zmian na amerykańskiej scenie politycznej były na pewno kwestie społeczne - jak prawa 

obywatelskie dla ludności czarnoskórej czy programy społeczne zaproponowane 

amerykańskim wyborcom w latach 1960-1964 . Dodatkowo zaznaczyli oni, że Partia 46

Demokratyczna, wówczas była partią większościową, sama również przechodziła 

przeobrażenia. Była wewnętrznie rozbita, a ostatni prezydent Johnson nie posiadał 

kompetencji, by proces rozpadu zahamować. Wyborcy nie popierali zaangażowania się 

USA w wojnę w Wietnamie. Nie bez znaczenia dla piątego systemu zmian było to, iż mass 

media zdobywały popularność, a wyborcy mieli łatwiejszy dostęp do informacji, nie tylko 

System partyjny Czas trwania Główne partie partie polityczne 
tego okresu

Pierwszy system partyjny 1790 - 1824 Federaliści - Jeffersonowcy

Drugi system partyjny 1824 - 1860 Wigowie - Demokraci

Trzeci system partyjny 1860 - 1896 Republikanie - Demokraci

Czwarty system partyjny 1896 - 1932 Republikanie - Demokraci 

Piąty system partyjny 1932 - ? Republikanie - Demokraci 

Szósty system partyjny ? Republikanie - Demokraci

 M. S. Evans, The Hidden Crisis In American Politics, Norton 1970, s. 17.44

 K. P. Philips, The Future of Conservatism, Doubleday 1969, s. xi-xii. 45

 A. R. Gitelsona, M. M. Conway, F. B. Feigert, American Political Parties: Stability and Changes, 46

Houghton Mifflin Company, Boston 1984, s. 26-27 i 33-34. 
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o świecie, ale także o tym, jakie decyzje zapadały na konwencjach i posiedzeniach 

Kongresu.  

 Inny bardzo podobnie prezentujący się podział zaproponował J. L. James. Według 

niego również mieliśmy do czynienia z pięcioma systemami partyjnymi. Ich daty 

przypadały na lata: 1790-1816, 1828-1860, 1860-1896, 1896-1934 i 1934-1964. Każdy        

z  tych okresów zakończony był procesem zmian. Procesy zmian według J. L. James 

występowały w latach: 1820, 1860, 1896, 1932 i 1964 . Kolejny podział przedstawili       47

R. K. Scotta i R. J Herbenara. Autorzy ci także zastosowali podział na pięć głównych 

systemów partyjnych, lecz dodali dwa okresy wcześniejsze z czasu tworzenia się państwa 

amerykańskiego. Podział zaproponowany przez tych badaczy prezentował się następująco. 

Od czasów kolonialnych do 1788 roku okres nazwany został kolonialnym. Kolejny okres 

to lata 1789-1795, czyli czas tworzenia się państwa amerykańskiego. Pierwszy system 

partyjny to lata 1796-1815. Następnie występował okres rządów jednej partii nazywany 

Era of Good Feeling (Erą dobrego samopoczucia) . Okres ten przypadał na lata 48

1815-1832. Drugi system partyjny to lata 1832-1860. Trzeci system partyjny to lata 

1860-1894. Tu wystąpił okres dominacji Partii Republikańskiej w latach 1876-1894. 

Kolejny czwarty system partyjny trwał w latach 1895-1932. Późniejszy system piąty zaczął 

się w 1932 roku, a jego zakończenie badacze określili na rok 1950. Kończąc swój podział 

podali, że od czasu prezydentury Eisenhowera do prezydentury Cartera był to czas,            

w którym żadna z partii amerykańskich nie dominowała. Okres ten nie został przez nich 

nazwany. Porównano go tylko do okresu dominacji Partii Republikańskiej z końca XIX 

wieku .  49

 Nie można mówić o historii Partii Demokratycznej bez opisania systemów 

partyjnych i procesów przemian - realignment, następujących na amerykańskiej scenie. 

Warto w tym miejscu zastanowić się, czym jest proces realignment? Jak można ten proces 

rozpoznać? Czym się charakteryzuje? Najważniejszym zadaniem jest próba znalezienia 

odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany do systemu partyjnego proces ten wprowadzał? 

Badania nad dokładnym opisaniem czym był i jest proces realignment, trwają 

 J. L. James, American Political Parties in Transition, Harper & Row Publishers, New York 1974, s. 41.47

 Era of Good Feeling (Era dobrego samopoczucia lub Era życzliwości) - tak nazywany był okres w historii 48

USA po roku 1812. Czas ten charakteryzował się  chęcią odbudowy państwa po wojnie 1812 roku, ale to 
także czas upadku Partii Federalistycznej ale także czas na który przypada koniec pierwszego systemu 
partyjnego. Tak również nazywany był czas prezydentur J. Madisona i J. Monroe’a. 

 R. K. Scott, R. J. Hrebenar, Parties in Crisis. Party Politics in America, John Wiley and Sons, New York 49

1979, s. 37-40. 
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nieprzerwanie od prawie dwudziestu pięciu lat i jak do tej pory nie udało się tego terminu 

jednoznacznie zdefiniować.   

Korzeni tego słowa należy szukać w 1955 roku, kiedy to po raz pierwszy V. O. Key 

zaobserwował i zwrócił uwagę historyków i politologów na kwestię występujących                          

w amerykańskiej historii krytycznych wyborów (critical elections). Procesy zmian zwane 

procesami realignment w USA zostały podzielone na dwie grupy. Klasyfikacji tej dokonał 

V. O. Key w swojej publikacji „A Theory of Critical Elections” w 1955 roku. Pierwszą       

z nich nazwał grupą wyborów krytycznych. Druga grupa to wybory, które nie przynosiły 

żadnych znaczących zmian. Wybory krytyczne według niego to te, w których poziom 

zaangażowania wyborców w procesie głosowania był bardzo wysoki. Wyniki natomiast 

głosowania pokazywały, że całkowicie zmieniał się istniejący dotychczas rozkład głosów 

elektoratu. Zaistnienie procesu realignment było swego rodzaju manifestem wyborców . 50

 Według V. O. Key’a takimi wyborami na pewno były wybory w 1896 roku, kiedy 

to w wyborach prezydenckich wystartowali W. J. Bryan i W. McKinley. Drugie takie 

wybory odbyły się w 1928 roku, wówczas to walczyli ze sobą A. Smith i H. Hoover. 

Według niego właśnie te wybory pokazały największe zmiany społeczeństwa w podejściu 

do głosowania. W artykule V. O. Key’a nie pojawiło się nic na temat uprzednich 

krytycznych wyborów. Uważał on bowiem, że żadne z wcześniejszych wyborów nie 

wniosło tylu znaczących zmian, co te wyżej wskazane. Dzięki kolejnemu artykułowi          

V. O. Key’a zaczęto używać nazwy secular realignment - świeckich procesów zmian          

w koalicjach wyborczych, które wywierały wpływ również na amerykańską scenę 

polityczną, lecz jak to zauważono na znacznie mniejszą skalę .  51

 Według innego badacza tego tematu E. E. Schattschneidera przykładem najbardziej 

zmieniających scenę polityczną amerykańskich wyborów były te z 1896 roku. Uważał, że 

zmieniły one amerykańską scenę polityczną na następne trzydzieści lat. Drugim ważnym 

przeobrażeniem była rewolucja z 1932 roku, kiedy to wybory prezydenckie wygrał            

F. D. Roosevelt .  52

 Kolejnym badaczem był J. L. Sundquist, który w przeciwieństwie do dwóch 

wymienionych stwierdził, że proces zmian obejmował znacznie większy przedział 

 V. O. Key Jr, A Theory of Critical Elections, „Journal of Politics 17”, 1955, s.  4. 50

 V. O. Key Jr, Secular Realignment and the Party System, „Journal of Politics 21”, 1959, s. 198-210.51

 E. E. Schattschneider, The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America, Rinehart and 52

Winston, New York 1960, s. 78, 81-82, 86.
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czasowy. Uważał, że samego procesu zmian nie należy ograniczać do jednych najbardziej 

krytycznych wyborów. Dlatego według niego największe procesy zmian występowały         

w takich okresach jak: od 1850 do 1860 roku, od 1890 roku, kiedy Partia Populistyczna 

zdobywała zwolenników, do 1896 roku, od 1930 roku, kiedy to zaszły największe zmiany 

gospodarcze w historii USA, do 1934 roku. Jak wówczas zauważył Sundquist, o wynikach 

wyborów zadecydowali nowi wyborcy, a ich zmieniające się poglądy polityczne 

spowodowały większe zainteresowanie życiem politycznym. Można zaobserwować, że na 

początku XX wieku duża liczba wyborców była związana tylko z jedną partią polityczną       

i to na jej kandydatów oddawała głosy w czasie wyborów. W większości stanów wyborcy       

z samego tylko zamieszkania byli przypisani do którejś z amerykańskich partii, co 

spowodowało, że w tych stanach struktury bardziej popieranych partii były lepiej 

zbudowane. W czasie wojny secesyjnej i w okresie Rekonstrukcji można było zauważyć 

pewną polaryzację w dominacji jednej partii na rzecz drugiej. Powstały podział ukazał, że 

wśród stanów południowych większość głosów zdobywali Demokraci, a stany północne 

wybierały Republikanów. Taki kształt utrzymywał się aż do czasów New Deal'u . 53

 Następny z badaczy W. D. Burnham zauważył, że pierwsze zmiany systemu 

partyjnego w USA można było zaobserwować już w 1890 roku. To pozwoliło mu na 

wyznaczenie pewnych okresów, które kończyły się procesami zmian. Przeobrażenia te 

według niego były spowodowane niestałymi poglądami politycznymi i niepewną sympatią 

polityczną obywateli . Uważał on także, że procesy realignment występowały po to, by 54

wpływać na stabilizację amerykańskiej sceny politycznej.  

 Analizując historię amerykańskich partii politycznych, można wyznaczyć 

piętnaście twierdzeń, które uwierzytelniały występowanie procesu realignment. 

Rozpoczynające twierdzenie mówiło o tym, że dokonując analizy kolejnych wyborów 

prezydenckich, można wyznaczyć ich dwa typy. Pierwsze to te, które były wyborami 

zmieniającymi amerykańska scenę polityczną. Drugie te, które nie wnosiły żadnych zmian 

do systemu partyjnego. Zgodnie z tym twierdzeniem W. D. Burnham postanowił określić 

dokładnie, które wybory były tymi najważniejszymi z perspektywy zmian w systemie 

partyjnym. Wybory znaczące według Burnhama to wybory z: 1800 roku, 1828 roku, 1860 

 M. E. Jewell, S. M. Morehouse, Political Parties and Elections in American States, CQ Press, Washington 53

D. C. 2001, s. 21-22. 
 W. D. Burnham, Party System and the Political Process, [w:] The American Party System: Stages of 54

Political Development, red. W. N. Chambers, W. D. Burnham, Oxford University Press, New York 1967,         
r. 10. 
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roku, 1896 roku i 1932 roku . Drugie twierdzenie odnosiło się do częstotliwości 55

występowania procesów realignment. Badacze jednogłośnie potwierdzili, że procesy 

zmian na amerykańskiej scenie politycznej występowały dość regularnie. Według 

Burnhama procesy realignment występowały mniej więcej co trzydzieści lat. Podobnie 

uważał P. A. Becka, lecz dodał on, że każdy z tych procesów poprzedzony był długim 

okresem stabilnej polityki .  56

 Kolejne twierdzenie odnosiło się bezpośrednio do przyczyn występowania procesu 

zmian. Pojawiał się on w następstwie zmieniającej się sytuacji na amerykańskiej scenie 

politycznej. Proces ten był konsekwencją podejścia obywateli do wyborów. Zmiany 

społeczno-ekonomiczne zachodziły jednak znacznie szybciej niż zmiany polityczne. 

Efektem tego stanu było niedostosowanie i niegotowość na całościowe zmiany . Następne 57

twierdzenie odnosiło się do sytuacji, kiedy wzmocnienie lub osłabienie identyfikacji 

partyjnej powodowało drgania na przestrzeni około trzydziestu lat. Można było zauważyć 

pewien trend. Wielu Amerykanów odmieniało swoje sympatie polityczne na krótko przed 

wystąpieniem procesu realignment. Po jego wystąpieniu trwali przy nowo wybranej opcji 

przez następnych kilkanaście lat . Dochodził do tego jeszcze jeden czynnik. Bardzo często 58

młodzi wyborcy nie chcieli głosować tak jak ich rodzice. Co także powodowało 

wystąpienie procesu zmian. Beck użył terminu societal trauma – społecznej traumy            

w odniesieniu do zmian systemowych, które wystąpiły w 1860 roku, a następnie w 1890 

roku i w 1930 roku. Zauważył również, że inne pomniejsze okresy traum można było 

zaobserwować w czasie dwóch kryzysów ekonomicznych w USA w roku 1873 i w roku 

1907. Zjawisko to wystąpiło także w latach dwóch wojen światowych i na samym 

początku zimnej wojny .  59

 Kolejną grupę zależności w odniesieniu do procesu zmian można zaobserwować 

już w czasie samych wyborów. Podczas tych krytycznych wyborów świadomość 

społeczeństwa wzrastała i obywatele bardziej chętnie brali udział w głosowaniach. Jak 

zauważył Burnham, w czasie takich wyborów ilość głosujących wzrastała w sposób 

 W. D. Burnham, Critical Realignment: Dead of Alive?, [w:] The End of Realignment? Interpreting 55

American Electoral Eras, red. B. E. Shafer, University of Wisconsin Press, Madison 1991, s. 101.
 P. A. Beck, A Socialization Theory of Partisan Realignment, [w:] The Politics of Future Citizens, red.         56

R. G. Niemi, Jossey-Bass, San Francisco 1974, s. 207. 
 D. R. Mayhew, Electoral Realignments. A Critique of an American Genre, Yale University Press, 57

New York 2002, s. 18.
 J. L. Sundquist, Dynamic of the Party System … op. cit., s. 281.58

 P. A. Beck, A Socialization Theory of Partisan Realignment … op. cit., s. 207, 211 i 212. 59
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anormalny w odniesieniu do innych wyborów. Druga zależność, którą zauważył, odnosiła 

się już do sytuacji w czasie konwencji partyjnej. Burnham uważał, że jej przebieg również 

miał wpływ na wystąpienie procesu zmian na amerykańskiej scenie politycznej. Według 

niego rozłam wśród członków partii, niemożliwość znalezienia porozumienia                       

w odniesieniu do najważniejszych spraw państwa także wpływały na przyspieszenie tego 

procesu . Kolejnym czynnikiem wzmacniającym wystąpienie na amerykańskiej scenie 60

politycznej procesu zmian było powstawanie pomniejszych partii trzecich. Zasadą było, iż 

pojawiały się one na kilka lat wcześniej niż procesy realignment. Można tutaj podać 

przykład Partii Populistycznej, która pojawiła się w 1892 roku. Proces zmian kończący 

kolejny system partyjny nastąpił w 1896 roku. Zmieniające się sytuacje w państwie 

wytwarzały wówczas potrzebę powstania nowych partii, za którymi stali zawsze 

przywódcy pragnący wprowadzania modyfikacji. Powstawanie partii trzecich było 

pewnego rodzaju protestem. Przywódcy dwóch głównych frakcji mieli za zadanie 

porozumieć się z przywódcami mniejszych partii po to, by nie utracić głosów w kolejnych 

wyborach .  61

 Następne czynniki wystąpienia amerykańskiego procesu zmian odnosiły się do 

wyborców i problemów stojących przed członkami partii. Z racji zmieniających się potrzeb 

społeczeństwa i poglądów politycznych młodzi wyborcy zastępowali starych. Partie 

polityczne musiały szukać rozwiązań, w jaki sposób utrzymać młodych wyborców przy 

swoim programie. Dla przykładu zupełnie inne wyzwania stały przed Demokratami             

i Republikanami przed wojną secesyjną, a inne w czasie Wielkiej Depresji. Problemy 

odnoszące się do kwestii społecznych i ekonomicznych w wielu przypadkach 

przyśpieszały procesy zmian. Następna zauważona przez badaczy zależność odnosiła 

się do krytycznych wyborów. Właśnie w ich czasie można było zauważyć, że 

społeczeństwo zdawało sobie sprawę z tego, iż zmiany społeczne, ekonomiczne czy 

socjalne musiały być wprowadzone. Zjawisko to można by nazwać polaryzacją 

ideologiczną. Zazwyczaj wówczas pojawiały się obozy zwolenników i przeciwników 

refom. Taka sytuacja zaistniała przed wybuchem wojny secesyjnej. Zależność zauważona 

przez D. W. Brady’ego mówi o tym, że gdy do rozwiązania były kwestie o znaczeniu 

narodowym ważne dla całego społeczeństwa, to procesy zawsze występowały. Sprawy te 

 W. D. Burnham, Critical Realignment: Dead of Alive?, [w:] The End of Realignment? Interpreting 60

American Electoral Eras … op. cit., s. 6-8.
 D. R. Mayhew, Electoral … op. cit., s. 21-22.61
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wymagały przemiany podejścia do najważniejszych kwestii, takich jak niewolnictwo czy 

gospodarka państwa. Dlatego zaobserwował on, że właśnie wtedy istniała silna potrzeba 

zmiany partyjnej .  62

 Następne trzy czynniki odnoszą się polityki rządu. Jak zostało zauważone, procesy 

realignment powodowały i wpływały na przyspieszenie pewnych zmian. Samo 

wystąpienie wyborów krytycznych stawało się widomym znakiem potrzebnych 

modyfikacji. Mówiło się także o tym, że wybory krytyczne w roku 1896 czy w 1936 

wskazywały, jak powinna być wykreowana nowa polityka państwa i na jakich zasadach 

należy ją tworzyć. Drugi czynnik opisywał sytuację, kiedy procesy zmian występujące na 

amerykańskiej scenie politycznej już zaszły, a po nich następował okres zintensyfikowania 

działań partii, która zdobywała przewagę w tych krytycznych wyborach. Takie zjawisko 

można było zaobserwować po wyborach z 1860 roku, 1896 roku i 1932 roku. Jak wielu 

badaczy zauważyło, właśnie po tych ww. kolejnych datach wyborów zaczęto zmieniać 

programy polityczne partii tak, by lepiej dostosować je do zachodzących zmian. Kolejny 

czynnik, trzynasty, mówi o tym, że procesy zmian były ściśle związane z polityką 

redystrybucyjną. Dla przykładu taka zmiana jak wprowadzenie ubezpieczeń społecznych 

miała duży wpływ na system społeczno - polityczny USA .  63

 Jeszcze pewną zasadę można było zauważyć w odniesieniu do czynników 

mówiących o procesie realignment w USA. W czasie niektórych wyborów w XIX wieku 

Amerykanie brali częściej udział i byli bardziej pewni swoich wyborów niż w czasie 

pozostałych. Najlepiej zaobserwować to można było podczas wyborów w 1896 roku. 

Społeczeństwo bardziej świadomie podeszło do wyborów, a te wpłynęły później na cały 

okres czwartego systemu partyjnego . 64

 Ostatni czynnik nazwany został przez ekspertów czynnikiem historycznym i odnosi 

się on ściśle do roku 1896. Odbyły się wówczas wybory, po których można było zauważyć 

podział państwa na dwa obozy. Jeden obóz to mieszkańcy Północy a drugi to mieszkańcy 

Południa. Republikanie mogli liczyć na głosy Północy, Demokraci na głosy Południa. 

Wybory te wpłynęły także na zmianę myślenia Amerykanów o polityce i o partiach 

 D. W. Brady, Critical Elections and Congressional Policy Making, Stanford University Press, Stanford 62

1988, s. 14 i 18. 
 D. R. Mayhew, Electoral Realignments … op. cit., s. 26-29.63

 E. E. Schattschneider, United States: The Functional Approach to Party Government, Rinehart and 64

Winston, New York 1960, s. 201. 
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politycznych . W czasie wszystkich lat trwania amerykańskiego systemu partyjnego, od 65

początku funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, widzimy wyodrębnianie się dużych 

obozów politycznych, których ewolucja doprowadziła do wykształtowania się partii 

politycznych w specyficznym amerykańskim wydaniu . 66

 Wszystkie przedstawione czynniki powyżej pozwolą popatrzeć na 

Partię Demokratyczną pod nowym kątem. W Polsce bardzo mało miejsca poświęcano na 

opisanie zmiany amerykańskiego systemu partyjnego i ukazanie Demokratów na jego tle. 

Każdy z procesów realignment pojawił się i zmienił scenę polityczną. Każdy z tych 

procesów był sumą wypadkową kilku czynników. Dzięki przyjętej klauzuli czasowej 

ukazane zostaną największe zmiany zachodzące na amerykańskiej scenie partyjnej             

w okresie od tworzenia się amerykańskiego systemu, poprzez powstanie Partii 

Demokratycznej w 1832 roku, do ostatniego procesu realignment, który zaistniał w 1964 

roku. Procesy realignment były nieodłącznie związane z historią Partii Demokratycznej na 

przestrzeni stu trzydziestu dwóch lat. Każdy z tych procesów pozwalał na wskazanie 

największych prezydentów tego okresu, uchwycenie największych zmian w elektoracie        

i samym programie partii. Procesy te zmieniały amerykańską scenę polityczną i nadal to 

robią, dlatego zapewne tak trudno jest jednoznacznie wskazać na jakim etapie obecnie jest  

i do którego procesu realignment zmierza Ameryka.  

 D. R. Mayhew, Electoral Realignments … op. cit., s. 30-32.65

 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wydawnictwo Zakamycze, Zakamycze 2003,       66

s. 92. 
20



Rozdział 2. Partia Demokratyczna w pierwszym amerykańskim systemie 

partyjnym (1790-1824) 

W drugim rozdziale przedstawiono Amerykę kolonialną i pokolonialną do 1824 

roku, kiedy już na scenie politycznej zaczęły funkcjonować dwie partie, które początkowo 

pokrywały się z tymi z Wielkiej Brytanii. W późniejszym czasie zaczęto je nazywać 

ugrupowaniami i tak na scenie pojawili się Federaliści i Antyfederaliści. Na kolejnych 

stronach zaprezentowane zostaną procesy zmian, które doprowadziły do powstania            

w koloniach zalążków partii politycznych. Pod koniec XVIII wieku w odniesieniu do 

Antyfederalistów zaczęto używać nazwy Demokratyczni-republikanie. W opozycji do nich 

znajdowali się Federaliści. Nazwy tych dwóch ugrupowań funkcjonowały w świadomości 

amerykańskiego społeczeństwa aż do pierwszego procesu realignment. Dla większej 

przejrzystości rozdziału ugrupowanie Antyfederalistów zostało przedstawione jako 

Demokratyczni-republikanie, co pozwoliło na używanie jednej nazwy dla ugrupowania, 

które w latach późniejszych stało się protoplastą Partii Demokratycznej. 

Rozdział został podzielony na pięć podrozdziałów. W pierwszym podrozdziale 

przedstawione zostały procesy zmian społeczno-politycznych, jakie zachodziły                   

w koloniach. Tu zaprezentowano amerykańską scenę polityczną w czasie prac nad ustawą 

zasadniczą. W drugim podrozdziale przeprowadzone zostało porównanie programów 

politycznych dwóch pojawiających się na amerykańskiej scenie politycznej ugrupowań: 

Federalistów i Demokratycznych-republikanów. Analiza programów pozwoliła określić, do 

jakich grup społecznych partie te kierowały swoje postulaty, apele i jakie mieli poparcie. 

Postawiono także pytanie, jakie znaczenie dla przyszłej Partii Demokratycznej miało 

pojawienie się na amerykańskiej scenie politycznej Thomasa Jeffersona. Trzeci 

podrozdział poświęcony został okresowi prezydentury T. Jeffersona. Ważną kwestią 

poruszoną w rozdziale okazało się ukazanie reakcji społeczeństwa na powstanie 

Demokratycznych-republikanów i poziomu poparcia dla protoplastów ówczesnych 

Demokratów. Podrozdział zamknięto datą 1824 roku, kiedy to po raz pierwszy na 

amerykańskiej scenie politycznej rozpoczął się proces zmian (proces realignment). W tym 

podrozdziale zanalizowana została struktura pierwszego systemu partyjnego, a na jego tle 

struktura wewnętrzna Partii Demokratycznej do 1824 roku. W ostatnim podrozdziale 
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przedstawiono rolę i znaczenie spotkań caucus  dla funkcjonowania powstającej 67

amerykańskiej sceny politycznej w czasie pierwszego systemu partyjnego. 

 Caucus – (słowo pochodzi z indiańskiego języka Algonkinów i oznaczało zgromadzenie starszyzny 67

plemiennej) zgromadzenie partyjne, które odbywało się za zamkniętymi drzwiami, na których dyskutowano 
nad zajęciem wspólnego stanowiska w sprawie bądź powołujące komitety, które miały zabezpieczyć interesy 
partii. Zob. szerz.: L. Pastusiak, Droga Stanów Zjednoczonych do mocarstwowości. Studia amerykanistyczne, 
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2007, s. 361; A. M. Ludwikowska, R. R. Ludwikowski, 
System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na tle porównawczym, „Krakowskie Studia 
Międzynarodowe” [T.] 5, nr 3 (2008), s. 33.
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2.1. Stany Zjednoczone Ameryki – początki państwa.  

Polityczne uwarunkowania amerykańskich partii politycznych 

Rozpoczynając rozważania na temat pozycji partii politycznej w pierwszym 

systemie partyjnym w USA, należy wyjść od systemu politycznego, który panował            

w okresie kolonialnym. Systemy polityczne kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej 

reprezentowały specyficzne cechy i właściwości. Do podstawowych symboli ówczesnego 

systemu panującego w koloniach można zaliczyć: status kolonialny, podział na oderwane 

jednostki polityczne, ograniczony zakres działalności i elitarny charakter władz kolonii. 

Każda z kolonii była rządzona oddzielnie i każda była bezpośrednio zależna od 

metropolii . 68

Władza najwyższa znajdowała się w państwie macierzystym, to ona decydowała       

o ustroju gospodarczym, społecznym i politycznym. Dla życia politycznego kolonii 

oznaczało to, że instytucje rządowe, systemy prawa i sprawiedliwości stanowiły 

odwzorowanie tych samych istniejących w metropolii. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii 

władza w koloniach była trójdzielna. Głównym organem wykonawczym była Korona 

brytyjska, w koloniach jej odpowiednikiem zaś gubernator. Był on wykonawcą zaleceń 

monarchy, a jego zadanie polegało na wcielaniu w życie ustaw regulujących życie                

w kolonii. Gubernatorów wyposażono we wszystkie, najszerzej rozumiane prerogatywy. 

Zasięg ich uprawnień teoretycznie wykraczał daleko poza zakres praw samej Korony           

w Anglii. Gubernatorzy odpowiadali za działanie wymiaru sprawiedliwości w swoim 

regionie. Gubernator kolonii mógł mianować wszystkich niższych urzędników, choć 

zdarzało się czasami w różnych koloniach, że i wyższych urzędników administracyjnych        

i sądowych. Ponadto miał on szerokie uprawnienia administracyjne, dysponował należącą 

do króla ziemią. Jako głównodowodzący był odpowiedzialny za obronę prowincji, w tym 

za mianowanie oficerów milicji i jej organizację, czy umacnianie systemu 

bezpieczeństwa . Gubernatora wspierała Rada , której członkowie byli wyznaczani lub 69 70

 M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2000, s. 324.68

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607-1789, Tom 1, Wydawnictwo Scholar, 69

Warszawa 2009, s. 20-21.
 Inaczej najbliższe otoczenie gubernatora przedstawia J. C. Greene w rozdziale Świat polityki XVIII w.,   70

[w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 1, 1607-1763, red. A. Bartnicki, D. Critchlow, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 245. Autor podaje, że w każdej kolonii gubernatorowi 
pomagała niewielka grupa - około 10 urzędników – oraz rada gubernatorska, które pomagały mu                   
w wykonywaniu obowiązków gubernatorskich.
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wybierani w różnym trybie w każdej z kolonii. Niemal zawsze Rada funkcjonowała jako 

izba wyższa władzy ustawodawczej. Jej zgoda była wymagana przy każdej nowej regulacji 

prawnej, a osobą nadzorującą jej prace był sam gubernator . Każda z Rad musiała mieć           71

w swoim składzie sekretarza, prokuratora królewskiego, sędziego, poborcę podatkowego, 

komendanta żandarmerii oraz jednego lub kilku asesorów. Rady gubernatorskie pełniły 

różne funkcje, które wykonywane były w Wielkiej Brytanii przez Tajną Radę bądź Izbę 

Lordów. Rady gubernatorskie służyły więc jako ciała doradcze. Rady skupiały się                  

w większości na działaniach o charakterze wykonawczym, a w kilku koloniach pełniły 

funkcję sądu najwyższego . 72

Każda z ówczesnych kolonii posiadała ciało ustawodawcze. Niższe izby 

zgromadzenia były kolonialnym odpowiednikiem Izby Gmin. Izby niższe były złożone          

z reprezentantów lokalnych okręgów wyborczych. Stanowiły one zasadniczy instrument 

wyrażania żądań politycznych kolonii. Te zgromadzenia pełniły rolę prawdziwej 

reprezentacji kolonistów. W przeciągu kilku lat udało się skupić kolonialnej izbie niższej        

w swoim ręku spore prerogatywy ustawodawcze. Członkowie kolonialnych izb niższych 

byli inicjatorami wszystkich ustaw . Zgromadzenie kolonialne miało prawo inicjatywy 73

ustawodawczej oraz decydowania o podatkach i wydatkach. Uprawnienia te przyczyniły 

się do powolnego odrywania się od Wielkiej Brytanii.  

W porównaniu do metropolii procent ludności cieszącej się pełnymi prawami 

obywatelskimi w koloniach był znacznie większy. Wprawdzie co do zasady czynne prawo 

wyborcze mieli tylko pełnoletni (ukończone 21 lat) biali mężczyźni posiadający majątek     

w postaci ziemi o określonej wartości. Wobec znacznie większej dostępności ziemi w USA 

do udziału w życiu politycznym było uprawnionych od 50% do 80% białych mężczyzn,      

a w niektórych koloniach nawet wszyscy. W Wielkiej Brytanii odsetek uprawnionych do 

czynnego brania udziału w życiu politycznym w połowie XVIII wieku wynosił około 2%. 

Warto zauważyć, że w żadnym okresie liczba uprawnionych do głosowania Brytyjczyków 

nie przekroczyła 10% uprawnionych do głosowania mężczyzn. Natomiast w koloniach nie 

wszyscy uprawnieni korzystali z przywileju brania udziału w życiu politycznym. Znaczna 

część ludności swoje korzenie miała w klasach pozbawionych dotąd tychże praw, zaś samo 

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia … op. cit., s. 21.71
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wykształcenie nowego nawyku mogło potrwać kilka pokoleń . Sprawiło to, że szeroki 74

zasięg uprawnień wyborczych w koloniach nie przekładał się na dominację średnich              

i drobnych właścicieli w składzie ciał przedstawicielskich. Osoby rekrutujące się z tych 

grup zwyczajowo wykorzystywały swoje uprawnienia wyborcze do powoływania na 

stanowiska polityczne osób o wyższej pozycji społeczno-ekonomicznej. W obsadzie 

urzędów, zarówno obieralnych jak i mianowanych, dominowali członkowie elit 

kolonialnych. 

Równocześnie należy podkreślić, że kolonialne społeczeństwo amerykańskie było 

mniej zróżnicowane pod względem majątkowym, obyczajowym i prawnym niż 

społeczeństwo brytyjskie, a elekcyjne instytucje samorządowe dobrze się rozwinęły pod 

niezbyt despotycznym dozorem brytyjskich gubernatorów. Państwowy Kościół anglikański 

był w Ameryce dużo słabszy niż w Wielkiej Brytanii, a w północnych koloniach 

panującym wyznaniem był wyrugowany z wysp kongregacjonizm (independentyzm). 

Człowiek wolny (bo jednak żyło wówczas 700 tysięcy niewolników) miał duże 

możliwości rozwijania inicjatywy i pięcia się w górę, nie natrafiając na tak silne jak           

w Anglii przeszkody stanowe czy obyczajowe . 75

Od samego jednak początku istnienia kolonii ich mieszkańcy nie oczekiwali od 

władz specjalnej aktywności. W większości koloniści nie chcieli odtwarzania systemu 

panującego w Wielkiej Brytanii, chcieli stworzyć swój własny . Zorganizowanie nowego 76

stabilnego systemu wymagało wielu wyrzeczeń i pomysłów. Jednak stabilizacja była 

możliwa, ponieważ zaszły zjawiska umożliwiające formułowanie elit, rozwijanie 

instytucji, kształtowanie świadomości politycznej, poszerzanie się obszaru życia 

publicznego. Udało się również wpływać na polepszenie relacji między elitami a innymi 

politycznie znaczącymi grupami społeczeństwa . 77

W takich okolicznościach przedstawiciele społeczeństwa amerykańskiego zaczęli 

budować struktury silnego państwa. Tak wyglądała amerykańska scena polityczna pod 

koniec XVIII wieku . Odpowiednio wyposażony system polityczny kolonii był gotowy na 78

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia … op. cit., s. 21-22.74
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zmiany, które niósł ze sobą rok 1763 . W połowie XVIII wieku umysły wielu 79

mieszkańców kolonii bardziej dojrzewały do myśli o potrzebie reformy instytucji 

kolonialnych niż do myśli o niepodległym bycie państwowym. Gdy zaś możliwość 

rozstania się z parlamentem brytyjskim zaczęła się wiązać z koniecznością zerwania           

z Koroną brytyjską w ogóle, koncepcja połączenia poszczególnych kolonii, nawet po 

nazwaniu ich stanami, okazała się najtrudniejsza do przeprowadzenia i najdłużej 

przeciwko niej trwał opór . Jednak okazało się, że po wojnie siedmioletniej Wielka 80

Brytania traciła swoje znaczenie zarówno dla kolonii amerykańskich, jak i dla innych 

państw europejskich. Dlatego początkowo Amerykanie skupili się na obronie wolności 

handlu i swobód gospodarczych, dopiero później zaczęto myśleć o uwolnieniu się spod 

władzy korony brytyjskiej. By tego dokonać, należało przygotować podstawy prawne. 

Uważano, że trzeba zwołać spotkanie wszystkich reprezentantów kolonii, by móc 

zastanowić się nad przyszłą sytuacją społeczno-polityczno-ekonomiczną. Osobą, która 

jako pierwsza wyszła z pomysłem zorganizowania takiego kongresu, był Samuel Adams. 

Wezwał on członków Zgromadzenia Ogólnego Massachusetts i pozostałych kolonii  do 81

wysłania delegacji na Kongres, który miał we wrześniu zebrać się w stolicy Pennsylvanii – 

Philadelphii . Spotkanie to odbywało się od 5 września do 26 października 1774 roku           82

i zostało nazwane Kongresem Kontynentalnym. Ze względu na propagandowe znaczenie 

Kongresu zarówno dla mieszkańców kolonii, jak i na potrzeby zewnętrzne, w oficjalnym 

opisie obrad niezmiennie mówiło się o przyjmowaniu kolejnych propozycji jednogłośnie . 83

Na Kongresie stawili się między innymi przedstawiciele stanów Massachusetts, Virginii, 

South Carolina, którzy przegłosowali umiarkowanych delegatów z New York                        

i Pennsylvanii, wynikiem czego było uchwalenie odrzucenia represyjnych ustaw 

brytyjskich oraz wstrzymanie importu angielskich towarów. Kongres miał zdaniem jego 

organizatorów zająć jednoznaczne stanowisko względem brytyjskich ustaw represyjnych, 

 J. C. Greene, Świat polityki XVIII w., [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 1, 1607-1763… 79
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które z kolei stanowiły karę wymierzoną w społeczeństwo za akty oporu wobec 

administracji brytyjskiej, w tym za Bostońskie Picie Herbaty .  84

Główną jednak kwestią merytoryczną kilkutygodniowego spotkania w trakcie 

Kongresu było rozpatrzenie możliwości połączenia w jeden organizm polityczny 

wszystkich kolonii. Najpierw uważano, że nie powinny one odrywać się od Korony. 

Powstał plan stworzenia unii, który zakładał utworzenie Rady Delegatów kolonii. Jednak 

pomysł ten nie uzyskał aprobaty. Kongres zakończył się przyjęciem bojkotu handlu              

z Wielką Brytanią. Uchwalono Articles of Association, tworzące wspólne Stowarzyszenie 

Kontynentalne (Continental Association). Jego zadaniem było ograniczanie wymiany 

handlowej z Koroną. Burżuazja angielska chciała eksploatować i wykorzystywać kolonie, 

nie chciała dopuścić do samodzielnego ich rozwoju gospodarczego, politycznego.               

Z drugiej strony plantatorzy z Południa byli niezadowoleni z powodu arbitralnie 

ustalonych w Londynie cen na wiele różnych towarów, m.in. na tytoń. Protestowano 

również przeciw zakazowi przekraczania przez kolonistów Appalachów, co ograniczało 

ekspansję terytorialną. Wtedy to rozpoczęła się walka kolonii o prawa, jednak na początku 

wielu kolonistów nie myślało o zerwaniu związków z macierzą i o niepodległości . 85

Pomimo to idea wolności zaczęła coraz częściej pojawiać się podczas spotkań  

ówczesnych przedstawicieli kolonii. Łączność interesów polityczno-gospodarczych stała 

się wyznacznikiem linii oporu wobec władz brytyjskich. 

Po kilku miesiącach przedstawiciele kolonii doszli do wniosku, że należy 

powtórzyć rozmowy delegatów. Drugie spotkanie również zwołano do Philadelphii, lecz 

tym razem trwało ono zdecydowanie dłużej, od 1775 roku aż do 1781 roku. Działania 

Drugiego Kongresu Kontynentalnego okazały się brzemienne w skutkach w stopniu daleko 

większym niż tego ktokolwiek wówczas mógł się spodziewać. W Kongresie najliczniejszą 

grupę zawodową stanowili prawnicy, których było aż 25. Zasilali oni głównie stronnictwo 

zwane później radykalnym, w którym przewodzili: Thomas Jefferson, Samuel i John 

Adamsowie, Richard i Arthur Lee. Na takim podłożu musiano podjąć próbę stworzenia 

podstaw prawnych dla funkcjonowania państwa. Drugi Kongres Kontynentalny 

 W marcu 1770 roku doszło do masakry bostońskiej. W czasie demonstracji ulicznej obrzuceni kamieniami 84
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zaakceptował Artykuły Konfederacji, a także powołał do istnienia kolejne zgromadzenie 

ustawodawcze. Kongres Konfederacyjny, jak później został nazwany, musiał respektować 

zasady suwerenności, wolności i niepodległości wszystkich członków Konfederacji. 

Delegaci uczestniczący w obradach wiedzieli, że bez silnej władzy wykonawczej proces 

stabilizacji państwa będzie trwał dłużej . Zdawano sobie sprawę, iż perspektywa 86

obumarcia centralnej władzy czy dzielnicowego rozbicia była czymś niebezpiecznym  87

zarówno dla ich pozycji jak i dla państwa.  

 W czasie prac Drugiego Kongresu Kontynentalnego udało się podpisać Deklarację 

Niepodległości , która została zatwierdzona 4 lipca 1776 roku. Wydźwięk dokumentu był 88

jednoznaczny, a już sam nagłówek tekstu brzmiał: Jednogłośna Deklaracja Trzynastu 

Stanów Ameryki . Rok później Kongres uchwalił Artykuły Konfederacji i Wieczystej Unii 89

między stanami . Kongres stwierdził, że Zjednoczone Kolonie są i mają prawo być 90

wolnymi i niepodległymi stanami . 91

By zapobiec chaosowi zorganizowano Konwencję Konstytucyjną , która zebrała 92

się 25 maja 1787 roku w Independence Hall (w siedzibie zgromadzenia stanowego                  

w Philadelphii). Ostatniego dnia konwencji, tj. 17 września, członkowie Konwencji 

Konstytucyjnej przesłali opracowany projekt reformy państwowej Kongresowi 

Konfederacji, który z kolei przekazał go dalej władzom stanowym . Podczas obrad 93

konwencja złożona z 55 delegatów z 12 stanów, przekraczając w znacznej mierze swoje 
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pierwotne kompetencje, w drodze szczególnego zamachu stanu, przekształciła się               

w Zgromadzenie Konstytucyjne . Sądzono, iż ogłoszenie m.in. deklaracji praw                    94

i zawiązanie porozumienia, które nawoływało do zaprzestania importu brytyjskich 

towarów, a także powołanie do życia lokalnych komitetów, które miały tego porozumienia 

przestrzegać, było krokiem radykalnym . 95

Z poszczególnych punktów deklaracji wynikało, iż władza ustawodawcza                  

i wykonawcza miały zostać zespolone w jednym Kongresie – zatem konfederacja była 

związkiem państw a nie państwem związkowym . Stany Zjednoczone Ameryki stawały 96

się konfederacją wolnych i suwerennych stanów. To w praktyce oznaczało, że decyzje 

stanowiące o losie mieszkańców państwa miały być podejmowane na poziomie stanowym, 

a nie ogólnokrajowym . 97

Kryterium wejścia w życie amerykańskiej Konstytucji było przyjęcie jej przez 9 

stanów. Kolejnym etapem w dziejach społeczeństwa Ameryki Północnej stał się okres 

ratyfikacji ustawy zasadniczej przez kolejne stany. W trakcie trwania tego procesu nasilały 

się nie tylko istniejące antagonizmy, ale i pojawiły dalsze różnice pomiędzy różnymi 

grupami dotyczące wizji i sposobu przyszłego funkcjonowania państwa. Istniał cały 

wachlarz problemów, choćby z utworzeniem takiego rządu, który sprawiedliwie, 

demokratycznie i godnie reprezentowałby wszystkich obywateli, a nie tylko interesy kilku 

najbardziej dominujących na scenie zarówno gospodarczej, jak i politycznej stanów.           

W następstwie serii dysput konstytucyjnych liczba problemów nie zmniejszyła się, 

natomiast wystąpiły dalsze podziały wśród przedstawicieli różnych regionów, gdyż nie 

udawało się przekonać legislatywy, by rozszerzyć obowiązujące prawa wyborcze. Konflikt 

interesów przebiegał wzdłuż wyraźnej granicy. Właściciele ziemscy i kupcy nie chcieli          

i nie potrafili zrezygnować z tradycyjnie przypadającej im roli elity rządzącej. 

Spowodowało to nasilenie konfliktów i skutkowało powstawaniem grupy obywateli 

niezadowolonych z istniejącego stanu rzeczy. Szczególnie wrażliwą kwestią było istnienie 

przywilejów podatkowych, sądowych i religijnych .  98
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W funkcjonowaniu ówczesnej sceny politycznej, zarówno pod względem doktryny, 

jak i kultury, nie bez znaczenia byli ludzie stojący za tymi posunięciami. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na fakt, iż zarówno George Washington, Benjamin Franklin, James 

Madison czy Samuel Adams należeli do elity ówczesnego społeczeństwa zarówno pod 

względem pochodzenia, zamożności jak i wykształcenia. Okazało się, że najzdolniejsi 

ludzie Ameryki w imieniu niezadowolonych grup w koloniach chwycili za ster rządów         

i rozpoczęli tworzenie państwa. Nie byli oni tradycyjną, rodową szlachtą, której władza         

i pozycja należała się z urodzenia, ale przedstawicielami nowej elity polityczno-społecznej 

ówczesnego nowego świata. Nie bez podstaw szukano dla nich odniesień w historii 

polityki, porównując ich działania choćby z Oliverem Cromwellem. Uchwalenie 

konstytucji stanowych i ostatecznie Konstytucji federalnej spowodowało znaczące zmiany 

w amerykańskiej filozofii politycznej. Dla mieszkańca stanów konflikt o Konstytucję stał 

się najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem w początkowej historii państwa . Warto 99

zaznaczyć, że Artykuły Konfederacji przetrwały do 1789 roku, kiedy przyjęto 

obowiązującą do dziś wersję ustawy zasadniczej, dodając do niej poprawki . W Stanach 100

Zjednoczonych Ameryki Konstytucja nosiła i nosi do dziś dnia znamiona świętości . 101

Mimo powszechnie panującego wśród społeczeństwa i jego elit politycznych 

poczucia spełnienia, związanego z samym powstaniem państwa, nie zabrakło kontrowersji 

dotyczących wprowadzania do amerykańskiego życia politycznego poszczególnych 

elementów ustrojowych. Najwięcej emocji wywołało pojawienie się i funkcjonowanie 

partii politycznych oraz ich wzajemne spory. Ojcowie Założyciele wierzyli, że 

społeczeństwo amerykańskie nie podzieli się - tak jak europejskie - na obozy, a życie 

polityczne będzie zgodne i harmonijne. Ówcześni politycy uważali, że partie wymagałyby 

lojalności od swoich członków, co według nich zaszkodziłoby wyższej wartości 

politycznej, którą dla nich było dobro powszechne . Nie mówiono wówczas                     102

o skonfliktowanych ze sobą partiach politycznych, w obecnym rozumieniu, 

odpowiedniejszym określeniem było słowo stronnictwa (factions). Dopuszczano istnienie 

niezależnych od siebie frakcji, które miały doprowadzić na drodze kompromisu do 

 J. T. Main, Political Parties before the Constitution, W. W. Norton & Company Inc., New York 1973, s. 31.99

 L. Pastusiak, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII – XIX w.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 100

Warszawa 1978, s. 47.
 G. Sorman, Made In USA. Spojrzenie na cywilizację amerykańską, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 101

Warszawa 2004, s. 52.
 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 5-6.102
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załatwienia ważnej z punktu widzenia ogółu sprawy, ale nie miały to być jakieś trwałe 

twory . Ojcowie Założyciele wierzyli, że partie polityczne, gdy już powstaną, jako 103

odzwierciedlenie przekonań społeczeństwa, powinny być stanowcze, a ich celem będzie 

reprezentowanie interesów tegoż społeczeństwa . Jak zauważył John F. Bibby od 104

początku Republiki, amerykańskie partie polityczne musiały działać w środowisku, które 

nie było nigdy dla nich zbyt przyjazne . 105

Na ówczesnej arenie politycznej można było wydzielić: zwolenników niezależności 

– patriotów (wigów) oraz zwolenników zachowania władzy brytyjskiej – lojalistów, 

zwanych czasami torysami . Nazwy te stały się nie tylko swoistą kalką brytyjskiej sceny 106

politycznej, ale i terminologii, według której wigowie byli uznawani za konstytucyjne 

zgromadzenie kolonialne odwołujące się do praw natury. Torysi byli tradycjonalistami,          

a w okresie wojny o niepodległość USA opowiadali się za Wielką Brytanią . W obozie 107

patriotów zarysowały się dwa skrzydła, zwane radykalnym i konserwatywnym. 

Konserwatyści chcieli zachować w niepodległym państwie stosunki społeczne z ery 

kolonialnej i wprowadzić instytucje zbliżone do angielskich. Radykałowie byli 

republikanami i egalitarystami o anarchicznych niekiedy skłonnościach. Konserwatyści 

reprezentowali interesy wielkich właścicieli ziemskich, plantatorów i sfer finansowo-

kupieckich. Kierowani przez inteligencję, tzw. adwokatów z Bostonu, radykałowie mieli za 

sobą drobną burżuazję i farmerów. Słabość konserwatystów wiązała się z tym, że znaczna 

część ich naturalnych sojuszników społecznych znalazła się w obozie napiętnowanych 

zdradą torysów. Granica między konserwatywnymi patriotami a lojalistami-torysami 

bywała płynna. Ludzie z tego pogranicza zmieniali postawę zależnie od sytuacji. Było 

jednak wielu konserwatywnych patriotów nieopierających się pokusom kolaboracji               

z władzami brytyjskimi oraz wielu torysów bezkompromisowo dochowujących wierności 

Koronie. Ludzie społecznie sobie bliscy znaleźli się po dwóch stronach przyszłego frontu 

wojennego . Niemniej jednak wszyscy mieli doświadczenie polityczne i administracyjne 108

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia … op. cit., s. 708.103

 R. Hofstadter, The Idea of Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 104

1780-1840, University of California Press, Berkeley 1969, s. 57.
 J. F. Bibby, Politics, Parties and Elections in America, Nelson-Hall Publishers, Chicago 1996, s. 23.105

 I. Rusinowa, Saratoga-Yorktown 1777-1781. Z dziejów wojny amerykańsko-angielskiej, Wydawnictwo 106

Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1984, s. 40.
 M. Borden, Parties and Politics in the Early Republics … op. cit., s. 44.107
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nabyte w zgromadzeniach poszczególnych kolonii czy władzach poszczególnych miast . 109

Obserwując ówczesną scenę polityczną, John Adams napisał, że […] jedna trzecia wigów, 

jedna trzecia torysów; reszta – niezdecydowani .  110

Proces powstawania partii politycznych w USA był długofalowy. Dwa pierwsze 

ugrupowania powstały już w czasie prac nad amerykańską Konstytucją. Podział na wigów 

i torysów w niedługim czasie został zamieniony na podział na Federalistów  111

(zwolenników silnej władzy centralnej) i Republiko-demokratów  zwanych też 112

Demokratycznymi-republikanami, Republikanami, Antyfederalistami bądź 

Jeffersonowcami, zwolenników status quo luźnej konfederacji stanów suwerennych. 

Działanie grup zwolenników ratyfikacji Konstytucji federalnej   w poszczególnych stanach 

było niejako realizacją postulatu stworzenia krajowej partii. Przeciwnicy ratyfikacji 

Konstytucji – Demokratyczni-republikanie twierdzili, że proponowany program władz 

centralnych nie jest dobry i może doprowadzić do kontroli mniejszości nad większością. 

Demokratyczni-republikanie uważali, że w młodej republice brakuje przedstawicielstwa 

ludu i określenia samodzielności stanów. Debaty ratyfikacyjne sprzyjały tworzeniu się 

podziałów wśród elity rządzącej stanami . Różnica w poglądach dotyczących Konstytucji 113

była widoczna. Demokratyczni-republikanie nie wierzyli, że wszyscy obywatele będą             

w sposób uczciwy reprezentowani na forum jednego zgromadzenia. Uważali, że z czasem 

rząd federalny zdominuje stany, władzę zaś nad rządem przejmie kilku podstępnych 

polityków. Takie działanie doprowadzi do utraty wolności i zaprzepaszczenia ideału 

rewolucji republikańskiej. Natomiast Federaliści odpierali zarzuty, ponieważ uważali, że 

Konstytucja była efektem subtelnych kompromisów i zarazem jedynym pakietem 

propozycji zdolnym ocalić unię . Dla obydwu stron walka o ratyfikację nowej konstytucji 114

była najważniejsza, co najwyraźniej obrazowała ówczesna prasa. Najcenniejsze uwagi 

znalazły się w „Federalist Papers”, które w obronie Konstytucji ogłosili Alexander 

Hamilton, James Madison i John Jay. Na łamach prasy, a szczególnie w listach próbowano 

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia … op. cit., s. 544.109

 Ch. A. Beard, M. R. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 110

Warszawa 1961, s. 209.
 Do Federalistów należeli: James Madison, Aleksander Hamilton i Benjamin Franklin. Do obozu 111

przeciwnego natomiast: Samuel Adams, Patrick Henry i Thomas Jefferson.
 W. C. Borucki, op. cit., s. 159-160.112

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 14.113

 L. Banning, Tworzenie republiki federalnej 1783-1789, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 114

Tom 2, 1763-1848 … op. cit., s. 58.
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uzyskać jak największe poparcie dla projektu Konstytucji, który jak pisano, miał służyć 

praktycznym interesom istniejącego społeczeństwa . Zaraz po zatwierdzeniu Konstytucji 115

podjęto decyzję o przeprowadzeniu wyborów powszechnych. Władza federalna jedynie        

w części miała charakter ogólnonarodowy, ograniczała się ona tylko do tych zagadnień 

życia społecznego, którym nie mogły podołać same stany . W takich właśnie warunkach 116

przeprowadzono wybory w celu obsadzenia stanowisk władzy wykonawczej, w czasie 

których na pierwszego prezydenta USA wybrano Georga Washingtona. Dyskusje 

dotyczące przyszłości państwa zawierały się w pytaniach: Czy państwo ma być kierowane 

przez silną administrację federalną? Czy też przez władzę ustawodawczą? Te dwie 

odmienne racje głosili w gabinecie Washingtona ideolodzy-politycy: Hamilton i Jefferson, 

posiadający różne koncepcje władzy oraz rozwoju ekonomicznego i społecznego państwa. 

Reprezentowali przy tym różne regiony i ich interesy – pierwszy handlowo-przemysłowe 

okręgi miejskie i przybrzeżne, drugi rolnicze, w tym Południe . 117

Na takich podstawach zaczęły stopniowo tworzyć się partie polityczne . 118

Powstanie ugrupowania Demokratycznych-republikanów przyspieszyło próby 

pozyskiwania masowego poparcia wśród społeczeństwa. Jednak warto zaznaczyć, że 

początkowo zwolennicy Demokratycznych-republikanów skupili się w organizacji, która 

powstała w New Jersey, a jej wszyscy zwolennicy grupowali się wokół dziennika 

„Centinel of Freedom” ukazującego się w Newark . Jednocześnie zaoferowano 119

wyborcom symbole partyjne, wokół których mogli się organizować. Obie strony niemal 

jednocześnie stworzyły niejako centra prowadzenia kampanii. Spotykano się tam                 

z wyborcami, prowadzono szeroką korespondencję, pojawiały się tematyczne                        

i promocyjne artykuły prasowe. Równolegle zaczęła się rywalizacja polityczna pomiędzy 

ugrupowaniami. Politycy obu stron, tj. zdecydowani sympatycy administracji federalnej                     

i A. Hamiltona oraz niewielka jeszcze grupa ich przeciwników skupionych wokół                 

J. Madisona i T. Jeffersona, zaczęli poszukiwać swoich zwolenników. Ci drudzy starali się 

znaleźć poparcie wśród kongresmenów niezdecydowanych jeszcze w określeniu swego 

 M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce społecznej, Wydawnictwo UMCS, 115
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Tom 2, 1763-1848 … op. cit., s. 61-62.
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stanowiska w powstającym konflikcie politycznym oraz personalnym . Oba ugrupowania 120

miały odmienne korzenie ideologiczne, odmienne opcje polityczne, odmienną wizję 

przyszłości Stanów Zjednoczonych Ameryki i odmienną ocenę natury ludzkiej . Przez 121

kilka najbliższych lat Demokratycznym-republikanom udawało się umacniać swoją 

pozycję na powstającej scenie politycznej. Cel ten udało się osiągnąć dzięki osobie                 

T. Jeffersona. Zwolennicy Jeffersona wierzyli, bowiem że dzięki jego kompetencjom            

i charyzmie uda się zbudować silną partię, późniejszą Partię Demokratyczną . 122

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 18 i 30.120

 Z. Libuszowska, Imperium wolności, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 2, 1763-1848 … 121

op. cit., s. 93.
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2.2. Pozycja Demokratycznych-republikanów w pierwszym systemie 

partyjnym 

Program polityczny obu powstających stronnictw wykształcił się w oparciu                  

o poglądy trzech polityków (T. Jeffersona, J. Madisona i A. Hamiltona). Demokratyczni-

republikanie ukształtowali się głównie pod wpływem myśli T. Jeffersona i J. Madisona. 

Jednak Jefferson, jak i Hamilton dużo miejsca poświęcali na przedstawienie swoich wizji 

struktury rządu i systemu politycznego państwa. Gdyby jednak cofnąć się do lat debaty          

o artykułach Konstytucji, okazałoby się, że oba stronnictwa na początku nie były 

przekonane, czy stany jako części składowe federacji w ogóle powinny istnieć i jaka 

miałaby być ich rola . Hamilton uważał, że działalność państwa powinna zostać 123

ograniczona do kwestii niezbędnych dla systemu gospodarczo-politycznego . Jefferson        124

i jego zwolennicy pokazywali siebie jako partię , która przeciwstawiała się polityce 125

centralizacji, opowiadali się oni za koncepcją silnego przywództwa politycznego, widząc 

odpowiedniego lidera w osobie prezydenta . Federaliści sądzili, że ludem trzeba rządzić, 126

a Demokratyczni-republikanie głosili władzę z woli ludu . Jefferson uważał, że rząd 127

powinien być bardziej demokratyczny. Hamilton ciągle wierzył, że wzorce powinno się 

brać z systemu politycznego Wielkiej Brytanii. Zwolennicy Jeffersona wskazywali, że 

należy zmniejszyć liczbę urzędników państwowych, co miałoby wpłynąć na zmniejszenie 

wydatków państwa. Hamilton domagał się zwiększenia liczby pracowników administracji 

publicznej. Spór trwał bardzo długo, aż do wojny secesyjnej . 128

Jefferson i jego zwolennicy wyrażali republikańskiego ducha wolności                       

i reprezentowali przede wszystkim interesy rolniczego Południa. Jako partia 

amerykańskiego farmera Demokratyczni-republikanie uważali ziemię za podstawę 

 A. S. Diamond, The Anti—Federalist "BRUTUS", „Political Science Reviewer” Vol. 6, No. 1, 1976,           123
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systemu kapitalistycznego . W szeregach tego stronnictwa znaleźli się przede wszystkim 129

drobni i wielcy właściciele ziemscy, drobni kupcy i rzemieślnicy. Dążyli do utworzenia 

społeczności wolnych i równych właścicieli, dlatego byli przekonani, że należy jak 

największej liczbie ludności pozwolić na branie czynnego udziału w życiu politycznym 

państwa; oczywiście nie uwzględniali niewolników. Byli przekonani, że silna władza 

centralna będzie dążyć do ograniczenia swobód obywateli i wprowadzenia nierówności 

prawnej . Sam Jefferson uważał, że jego obowiązkiem jest podjęcie próby 130

przeciwstawienia się stronnictwu, które, jak to określił, było od samego początku an 

Anglican monarchical, and aristocratical party (anglikańsko-monarchistyczną                      

i  arystokratyczną partią ). W przypadku zwolenników Hamiltona uważali oni, że władza 131

nigdy nie może trafić w ręce zwykłego obywatela. Twierdzono bowiem, że 

nieprzygotowani do tego obywatele rządziliby nieodpowiedzialnie. Na czele państwa           

i partii powinni stać ludzie dobrze wykształceni, dobrze urodzeni i bogaci. Wyrażano 

opinię, że należy podnieść cenzus wyborczy, tak by tylko garstka społeczeństwa mogła 

głosować. 

Najistotniejszym zadaniem, przed którym stanęli zwolennicy zjednoczenia, było 

zrównoważenie roli władz federalnych i stanowych, wskazanie złotego środka, który 

jednocześnie nie skutkowałby jakimś wewnętrznym samoograniczeniem czy też 

kompromisowym ustąpieniem w obliczu niedających się pogodzić różnic. Alexander 

Hamilton, a w ślad za nim James Madison i John Jay głęboko wierzyli, że absolutnie 

możliwe jest wyznaczenie szczególnego punktu równowagi między samodzielnością            

i stabilnością, niezawisłością i praworządnością, decentralizacją i centralizacją - będącymi 

w ich rozumieniu wcale niesprzecznymi pojęciami. 

W tym miejscu przedstawiony zostanie program polityczny Jeffersona i Hamiltona. 

Pozwoli to na ich porównanie i sprawi, że łatwiej będzie można dostrzec odrębności. 

Największe różnice można zauważyć w podejściu do zasad rządzenia państwem i pytania, 

kto powinien sprawować władzę. Jefferson uważał, że należy zwiększyć liczbę 

uprawnionych do głosowania i zwracał uwagę na potrzebę zlikwidowania nierówności       

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 6.129
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w społeczeństwie. Dodatkowo wskazywał, że to rolnicy powinni być grupą najbardziej 

uprzywilejowaną. Optował za tym, by zmniejszyć uprawnienia rządu federalnego na rzecz 

praw stanowych. Jednocześnie uważał, że należy zmniejszyć liczbę zatrudnionych              

w administracji państwowej, co według niego miało umocnić struktury państwa. Porządek 

budował na restrykcyjnym przestrzeganiu amerykańskiej Konstytucji. W kwestii polityki 

zagranicznej uważał, że państwo amerykańskie zobligowane jest do wspierania Francji. 

Ten postulat był ważny szczególnie w czasie wojen napoleońskich. Rolnictwo miało 

zapewnić stabilny rozwój państwa. Dlatego sprzeciwiał się temu, by dofinansowywać inne 

dziedziny gospodarki. Przeciwny był instytucji banku narodowego. Uważał jednocześnie, 

że należy zlikwidować podatki krajowe przy jednoczesnej spłacie wszystkich długów 

krajowych. To pozwoliłoby na rozpoczęcie nowej ery państwa. Myśląc o przyszłości – 

chciał zaludnienia się stanów i ich urbanizacji . Jefferson mówił, że celem jego 132

przywództwa będzie pokój, handel i prawdziwa przyjaźń ze wszystkimi narodami, jednak 

bez żadnych sojuszy wciągających USA w powikłania . W polityce gospodarczej 133

Jefferson hołdował hasłom oszczędności, chciał skończyć z wspieranym przez 

zgromadzonych wokół Hamiltona Federalistów faworyzowaniem interesów kapitalistów                  

i organizatorów transatlantyckiego handlu oraz industrializacją takich stanów jak: Maine, 

New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York                  

i Pennsylvania . 134

Hamilton zaś w swoim programie politycznym głosił, że sprawowanie władzy          

w państwie należy się osobom wykształconym, bogatym i dobrze urodzonym. Dlatego 

optował za tym, by podnieść wymagania wobec osób ubiegających się o stanowiska             

w administracji państwa. W kwestii tego, jak wyglądać miała struktura systemu 

politycznego uważał, że najlepszym typem będzie ten oparty o silny rząd skupiony              

w jednym ręku, a nie we władzach poszczególnych stanów. Skłaniał się do przeniesienia 

na grunt amerykański modelu brytyjskiego. Odmiennie od Jeffersona twierdził, że należy 

zwiększyć liczbę zatrudnionych w administracji państwowej. W odniesieniu do ustawy 

zasadniczej uważał, że w pewnych kwestiach powinno się mniej restrykcyjnie przestrzegać 

jej przepisów. Jednak jak sam zaznaczył, w kwestii takich wolności jak wolność słowa 
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 J. Heideking, Amerykańscy prezydenci. 41 historycznych portretów od Jerzego Waszyngtona do Billa 133

Clintona, Wydawnictwo Astrum, Warszawa 1999, s. 93.
 Ibidem, s. 93.134
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mówił, że tutaj powinno się zastosować pewne obostrzenia. Nie powiedział jednak 

konkretnie jakie. W swoim programie politycznym odniósł się również do kwestii 

gospodarczych. Uważał, że stabilny rozwój państwa będzie możliwy w momencie, gdy 

wszystkie gałęzie przemysłu zostaną zrównoważone. Mówił o balansie pomiędzy 

przemysłem, rolnictwem a sektorem bankowym. Uważał, że stabilizacji państwa sprzyjać 

będzie utworzenie banku krajowego. Starał się przekonać, że utrzymanie wszystkich 

krajowych podatków było dobrym rozwiązaniem. W kwestii polityki zagranicznej 

twierdził, że należy wspierać i brać przykład z Wielkiej Brytanii. Pierwsze koncepcje           

w programach obu polityków zawierały takie hasła jak: nacjonalizm, poczucie własnej 

wyższości, obrona status quo społecznego, sprzyjanie nastrojom antycudzoziemskim. Ten 

ostatni pogląd zakorzeniony był jednak bardziej wśród Federalistów . 135

Powstałe stopniowo ugrupowania zaczęły kształtować swój aparat, przywódców, 

platformy polityczne, mechanizmy wewnętrzne, a także oddane ich sprawie media, które       

w tym okresie nie widziały jeszcze potrzeby zachowania bezstronności informacyjnej. 

Mimo głębokiej wiary w swe możliwości przewidywania i sterowania realiami 

politycznymi Federaliści nie mogli uniknąć zderzenia z aktualną wówczas sytuacją 

polityczną. Państwo pogrążone było w głębokiej stagnacji, krępowane przez sytuację 

finansową, międzystanową rywalizację handlową. Paradoksem procesu powstawania 

amerykańskiego systemu dwupartyjnego było to, iż jego twórcy wyraźnie dystansowali się 

do tego, co sami stworzyli. T. Jefferson uważał, że partie nie były potrzebne. Mówił często, 

że gdyby mógł wstąpić do nieba tylko jako członek partii, nie poszedłby tam, a J. Adams 

przekonywał, że podział republiki na dwie potężne partie to najgorsze nieszczęście, jakie 

może się przydarzyć w ramach naszego porządku konstytucyjnego . 136

Jak zauważa W. Osiatyński istotnym elementem genezy partii amerykańskich był 

konflikt pomiędzy A. Hamiltonem a T. Jeffersonem . Wielu badaczy amerykańskich 137

zwraca uwagę również, że miejscem, w którym zaczęły się tworzyć partie polityczne, był 

Kongres . Stwierdzenie, że historia partii amerykańskich była kontynuacją bitwy 138

stoczonej pomiędzy przywódcami dwóch frakcji okazało się słuszne. Gdyby nie ona, nie 

 L. Pastusiak, Prezydenci, Tom 1 … op. cit., s. 65.135

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 6-7.136

 W. Osiatyński, Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Założycieli, Państwowy Instytut 137

Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 59.
 J. F. Hoadley, Origins of American Political Parties, 1789-1803, University of California Press, Lexington 138

1986, s. 25.
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moglibyśmy mówić o dzisiejszej demokracji amerykańskiej, która oparta została o ich 

poglądy . W działaniach ówczesnych partii widać echa poglądów Thomasa Hobbes’a,       139

a w szczególności Johna Locke’a, którzy usiłowali wytłumaczyć rolę umowy społecznej 

dla funkcjonowania organizmu społecznego oraz państwowego. Równolegle nie 

moglibyśmy mówić o amerykańskich partiach, gdyby nie powstanie swego rodzaju nowej 

grupy społecznej, tj. zawodowych polityków. Nowa grupa polityków nie powstałaby, 

gdyby nie szkoły wyższe; nieocenionymi w procesie kształcenia okazały się także 

dobrowolne stowarzyszenia i kluby, w których można było prowadzić rozmowy na temat 

sytuacji kolonii. Przyjmuje się, że pierwsze kluby polityczne w USA powstawały               

w ramach istniejącego samorządu lokalnego, a polityczna aktywność tego typu spotkań 

zależała od rosnącego niezadowolenia z polityki prowadzonej przez władze miejskie            

i kolonialne . Cechą charakterystyczną dla tego czasu w Ameryce było to, iż dążenia           140

i programy polityczne formułowali ludzie, którzy bronili swojej uprzywilejowanej 

pozycji .  141

Jednak najlepszy obraz dwóch liderów powstających partii pokazywała ówczesna 

prasa, która pomiędzy 1794-1796 stawała się coraz bardziej partyjna, wyrażała ideologię        

i postulaty obozu, z którym wydawca gazety był związany. Propagowała i utrwalała pewne 

stereotypy. Gazety demokratyczno-republikańskie twierdziły, że Republikanin to 

zwolennik praw ludu, obrońca pokoju i reform, nieprzyjaciel wszystkich przywilejów. 

Federalistyczne gazety natomiast traktowały o przeciwnikach jako osobach, których 

jedynym celem było zniszczenie młodego państwa. Okres pomiędzy 1796-1800 to czas 

powstawania największych nieporozumień pomiędzy Jeffersonem a Hamiltonem, jak 

również między związanymi z nimi ugrupowaniami w Kongresie. Sam A. Hamilton             

w jednym z listów napisał, że partyjne animozje narastają i jak mur odgradzają od siebie 

tych, którzy różnią się w swych politycznych sympatiach . Obaj przywódcy 142

reprezentowali odmienne wizje Stanów Zjednoczonych i stali się ich symbolami: Jefferson 

republikańskiej, Hamilton federalistycznej. 

 T. P. Blaich, J. C. Baumgartner, R. J. Stanley, The Challenge of Democracy, New York, London, Harper & 139

Bros, London 1942, s. 370.
 I. Rusinowa, Z dziejów ... op. cit., s. 13.140

 W. Osiatyński, Współczesny konserwatyzm … op. cit., s. 18.141

 I. Rusinowa, Jefferson a początki amerykańskiego systemu partyjnego (lata 1790-1800), Wydawnictwo 142

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1984, s. 165.
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2.3. Wczesna Partia Demokratyczna w wyścigu wyborczym  

na scenie politycznej USA 

Zarówno Republikanie jak i Federaliści zrzeszali górne warstwy amerykańskiego 

społeczeństwa, tj. kupców i przedstawicieli wolnych zawodów, którzy zajmowanie się 

polityką traktowali jako obywatelski obowiązek. Wybory, które zostały przeprowadzone         

w 1796 roku, gdy kadencja Georga Washingtona dobiegała końca, uwidoczniły 

występowanie podziałów politycznych. Należy podkreślić, że wybory prezydenckie 1796 

roku różniły się od tych przeprowadzonych w 1788 roku czy 1792 roku. Wówczas to 

walka o prezydenturę toczyła się między kandydatami i popierającymi ich grupami 

interesów, a nie między partiami politycznymi. W 1796 roku afiliacja polityczna zaczęła 

być czynnikiem decydującym. Członkowie pomniejszych ugrupowań federalistycznych       

i demokratyczno-republikańskich znajdujących się w obrębie jednego stanu zaczęli 

nawiązywać współpracę i liczne kontakty z członkami innych klubów z drugiego stanu. 

Celem nadrzędnym tych połączeń miały być wygrane wybory. Grupy, które powstawały, 

posiadały podobne programy, opierały się na podobnych zasadach. Zastanawiano się 

długo, jakiego dokonać wyboru, który kandydat będzie miał największe szanse na wygraną 

w przyszłych wyborach. Kandydatów zgłaszała grupa najbardziej wpływowych członków 

danego stronnictwa. Dlatego mniej wpływowi działacze stronnictwa, nie mówiąc już          

o wyborcach, nie mieli absolutnie nic do powiedzenia w sprawie ludzi znajdujących się           

u władzy. Obie strony na początku pierwszego systemu partyjnego dopiero uczyły się 

organizacji życia politycznego, wyborów i walki politycznej, stąd też wiele było 

improwizacji w ich działaniach. Stronnictwa te opierały się na znajomościach posiadanych 

jeszcze z czasów wojny o niepodległość czy konfederacji, wykorzystywano powiązania 

rodowe lub spółki interesów. Brak silnej struktury organizacyjnej uwidaczniał się coraz 

bardziej w momencie odchodzenia od władzy starych działaczy; pojawianie się nowych 

nieznanych twarzy nie zawsze wróżyło sukces polityczny . 143

Problemem występującym w czasie trwania pierwszego systemu partyjnego było 

to, iż poziom zaangażowania w życie polityczne społeczeństwa plasował się na bardzo 

niskim poziomie. Ludność podzieliła się pomiędzy dwa powstające wówczas ugrupowania 

i tak samo dzieliła swoje głosy. Można stwierdzić, że ten stan uległ pewnym zmianom 

 I. Rusinowa, Z dziejów ... op. cit., s. 32.143
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dopiero w 1824 roku . Dodatkowo słabą stroną obydwu ugrupowań było to, iż nie 144

potrafiły one wykształcić silnej organizacji partyjnej. Nowo powstające partie posiadały 

zręby pewnego programu politycznego . 145

Federaliści otrzymywali głosy od bogatych kupców ze stanów New England             146

i plantatorów z South Carolina, w sumie od tych, którzy związali się z rynkami 

zagranicznymi. Demokratycznych-republikanów popierali wszyscy niezadowoleni                

z prowadzonej polityki federalnej, tj. właściciele drobnych farm, właściciele niewolników, 

duchowni metodyści, baptyści, rzemieślnicy, ludzie pogranicza. Tak rozkładające się 

poparcie prowadziło do zwiększenia aktywności obu bloków. W czasie III i IV Kongresu 

(w latach 1793-1795 i 1795-1797) można było zauważyć, że nowo wybrani delegaci 

przyłączali się do jednej lub drugiej grupy, co uwidoczniło podziały nie tylko wśród 

członków Kongresu, ale też wśród wielu obserwatorów życia politycznego młodej 

republiki.  

Zwolennicy Jeffersona chcieli w tym czasie zachęcić społeczeństwo amerykańskie 

do aktywności politycznej, tak by można było stworzyć organizację partyjną . Analizując 147

skład społeczny przeciwników federalnego programu ekonomicznego, tj. zwolenników 

Jeffersona, można stwierdzić, że reprezentowali oni częściowo arystokrację ziemską, 

rzadko finansową oraz niewielkie grupy reprezentantów wolnych zawodów. Za 

Demokratycznymi-republikanami opowiadali się starsi wiekiem politycy działający 

aktywnie w wojnie o niepodległość USA, jak Samuel Adams czy Patrick Henry oraz 

młodsi politycy stanowi, jak np. James Monroe . To spowodowało, że zwolennicy 148

Jeffersona określali swoich przeciwników politycznych jako antyamerykańskich, 

zgorzkniałych monarchistów. Takie hasła pozwalały na tworzenie nośnej ogólnokrajowej 

platformy politycznej. Sam Jefferson przedstawiał ją jako jedynie pozytywną,                    

w przeciwieństwie do rządowej, działającej w oderwaniu od uczuć i interesów republiki .  149

 L. Pastusiak, Prezydenci, Tom 1 … op. cit., s. 91.144

 E. Ladd Jr, American Political Parties … op. cit., s. 82.145

 W skład stanów New England wchodziły: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island                  146

i Connecticut.
 N. E. Cunnigham Jr, The Jeffersonian Republicans in power party operations, 1801 - 1809, University of 147

North Carolina Press, Chapel Hill 1974, s. 62-66.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 19.148
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W tym miejscu należy określić, jakich przeciwników mieli Demokratyczni-

republikanie. Federaliści szukali zwolenników wśród grup kupców z Północy, jak                

i plantatorów z Południa. Organizacja ich ugrupowania była silna w miastach, słaba na 

prowincji i na Pograniczu. System hamiltonowski nie był jasno określony, dlatego trudno 

było jego przedstawicielom zdobyć duże poparcie. Federaliści chcieli przeciwstawić się 

narastającej opozycji i rozszerzyć swoją bazę polityczną poza finansjerę i ludzi 

wykształconych. Starali się przyciągnąć do swojego programu farmerów żyjących             

w okolicach miast. Jednak nie było to łatwe zadanie, ale posiadali atut – autorytet 

pierwszego prezydenta Ameryki - George’a Washingtona, który popierał politykę 

Hamiltona. Na początku walki z Demokratycznymi-republikanami Federaliści byli lepiej 

zorganizowani. Udało im się kontrolować urzędy federalne i uzyskać przewagę w Senacie. 

Od 1790 roku rozpoczęli mobilizację opinii publicznej poprzez organizowanie spotkań, 

kampanie petycyjne i gazety. Prasa, przedrukowując decyzje władz federalnych, 

równocześnie je popularyzowała. Kupcy i przemysłowcy byli przeciwnikami 

niekontrolowanej wolności, w której widzieli anarchię, potrzebowali natomiast ochrony 

rządu centralnego, i popierając go, dawali mu w zamian władzę polityczną. Przywódcy 

Federalistów pragnęli stabilizacji społeczeństwa i państwa. Jednak ich przeciwnicy 

polityczni mieli inne zdanie. Grupy obywateli niezadowolonych z poczynań rządu 

federalnego wyrażały przekonanie, że najważniejsza jest wolność jednostki, którą może 

zapewnić przewaga władzy ustawodawczej nad wykonawczą. 

W działalności polityków w pierwszych latach XIX wieku można było już 

zauważyć liczenie się z opinią wyborców. Reprezentowali oni bowiem interesy obywateli, 

by mogli w kolejnych wyborach liczyć na ich poparcie. Wraz z pogłębianiem się 

podziałów politycznych elektorat zaczął odgrywać decydującą rolę w kształtowaniu się 

partii politycznych, a wyborca był tym, w którego rękach leżała wygrana lub przegrana 

jednego bądź drugiego ugrupowania. Takie zachowanie przyczyniło się do powstania 

pierwszego amerykańskiego systemu partyjnego. Udało się stworzyć pewne jego struktury 

w końcu XVIII wieku, na których wzorowano się w okresach późniejszych. Orientowanie 

się w potrzebach wyborców wymagało dużych wysiłków organizacyjnych, ale przekładało 

się na późniejszy wynik wyborczy. By zdobyć dobre wyniki w czasie głosowań w kilku 

stanach w końcu XVIII wieku pojawiły się grupy organizacyjne, które tworzyły pierwsze 

frakcje polityczne. One to zazwyczaj desygnowały kandydatów na stanowiska                     

w instytucjach samorządowych. Ten system nominacji przeważnie pokrywał się ze 
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zwyczajem patronatu. Kandydat pragnący uzyskać powołanie na stanowisko publiczne 

musiał wykazać się dużym zaangażowaniem w sam proces przygotowania wyborów. 

Warto jednak zauważyć, że bardzo często pomagała mu w tym rodzina, wykorzystując 

posiadane powiązania formalne i nieformalne. Sam kandydat musiał składać obietnice 

indywidualnym wyborcom, jeżeli natomiast chciał pozostać na swoim stanowisku, musiał 

ciągle doskonalić swoją taktykę zbierania głosów poparcia. W dniu głosowania wyborca 

stawał się centrum politycznej sceny . 150

Na takim tle politycznym przyszła Partia Demokratyczna zaczęła budować swoje 

struktury  i dlatego zapewne już w 1796 roku udało się członkom partyjnym przygotować 

silny grunt do jej działania w wielu stanach. W stanie New York, gdzie agitował 

Amerykanów sam Aaron Burr, liczba popierających Demokratycznych-republikanów 

wzrastała, co przekładało się na liczbę elektorów i wzrost zainteresowania społeczeństwa 

polityką. W latach 1792-1798 w wyborach stanowych uczestniczyło 51% uprawnionych,      

a w latach 1799-1803 już 83%. Ilość uzyskiwanych głosów zwiększała się, choć na 

przykład w Pennsylvanii tylko 19% wszystkich mieszkańców głosowało, w stanie Virginia 

mówiono o tym, że głosuje tylko mała część społeczeństwa z dominujących rodzin, a na 

ten czas było ich od 300 do 400 . Zainteresowanie wyborami i głosowaniem wzrastało, 151

zatem w tym czasie w siedemnastu ówczesnych okręgach Demokratyczni-republikanie 

zyskiwali od 784 do 780 głosów . Najlepiej to zjawisko widać w analizach składu 152

członków Kongresu, co ilustruje tabela poniżej. 

Tabela 2. Liczba zdobytych mandatów w Kongresie w latach 1788-1802 

 Źródło: K. C. Martis, The Historical Atlas of Political Parties in the United States Congress, 
1789-1989, Macmillan Pub. Co., New York, London 1989, s. 34. 

Tabela pokazuje, że na początku powstawania amerykańskiego państwa 

najsilniejszą grupą byli Federaliści. Jednak od 1800 roku po wygranych wyborach przez      

Izba 
Reprezentantów 1788 1790 1792 1794 1796 1798 1800 1802

Federaliści 37 39 51 47 57 60 38 39
Demokratyczni-

republikanie 28 30 54 59 49 46 65 103

Senat

Federaliści 18 16 16 21 22 22 15 9
Demokratyczni-

republikanie 8 13 14 11 10 10 17 25

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 20-24.150

 Ibidem, s. 24-25.151

 N. E. Cunningham, Jeffersonian Republicans … op. cit., s. 48.152
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T. Jeffersona sytuacja odwróciła się . Thomas Jefferson twierdził, że wybory roku 1800 153

zapoczątkowały prawdziwą rewolucję na najwyższych szczeblach ówczesnego systemu 

rządzenia. Od wyborów roku 1800 w obu izbach Kongresu zaczęły powstawać grupy 

koalicjantów, co dało impuls do tworzenia się struktur partii. Dla zwolenników Jeffersona 

wybory w 1800 roku potwierdziły powolną ewolucję i wzrost ich znaczenia na ówczesnej 

scenie politycznej USA. Udało się Demokratycznym-republikanom poprzez 

współdziałanie i kooperację pomiędzy stanami w odpowiednim momencie, tj. w momencie 

wyborów, zjednoczyć się, wyznaczyć silnych kandydatów. W tym czasie coraz bardziej 

widoczne stawały się różnice lokalne. Stany: Maine, New Hampshire, Vermont, 

Massachusetts, Rhode Island i Connecticut były federalistyczne, stany południowe pod 

wpływem Jeffersonowców, a stany środkowe podzielone . Podsumowując, w czasie 154

trwania pierwszego systemu partyjnego w USA zarówno Federaliści jak Demokratyczni-

republikanie wyrośli z podobnych korzeni politycznych, lecz nie posiadali wykształconego 

poczucia lojalności partyjnej, co pomogłoby zbudować wspierający, silny i stabilny 

elektorat . 155

Proces budowy struktur partyjnych zaczęto od przygotowania długich list 

kandydatów na stanowiska lokalne i stanowe. Federaliści zaproponowali przedstawicielom 

wszystkich istniejących komitetów lokalnych publiczne spotkanie w Philadelphii. W czasie 

tego spotkania wszyscy zebrani mieli wybrać kandydatów do umieszczenia ich na liście 

wyborczej. Wzorce te powielano, by później spotkania takie przekształcić w krajowe 

konwencje partii. Demokratyczni-republikanie natomiast w czasie wyborów do Izby 

Reprezentantów i Senatu (w latach 1793-1794) wykorzystali siłę i liczebność powstających 

stowarzyszeń demokratyczno-republikańskich oraz uzgadniali nazwiska kandydatów na 

stanowiska wybierane w każdym ze stanów. Od końca 1799 roku w czasie kampanii 

wyborczej doszło do ukształtowania struktur partyjnych w kilku stanach, które powielano                

w następnych kampaniach wyborczych, a kluczem organizacyjnym stał się caucus                

i komitet wyborczy . 156

Najważniejszym jednak zagadnieniem, które pojawiło się w całym procesie 

budowania struktur partyjnych był problem kohezji i koordynacja w partii. Ówcześni 

 E. Gooding, American Politics: Historical Political Parties of the U. S. including Whig Party, The 153

Democratic-Republican Party, The Federalist Party and more, New York 2012, s. 95.
 I. Rusinowa, Z dziejów ... op. cit., s. 37.154

 J. F. Bibby, op. cit., s. 25.155

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 27 i 30.156
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politycy podejmowali wiele wysiłków, by zbudować podstawy pod partię narodową . 157

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż to właśnie lokalne komitety w czasie formowania się 

systemu partyjnego odgrywały największą rolę w zwiększaniu mobilizacji obywateli, jak      

i popularyzacji ideałów republikańskich. W latach 1792-1800 nastąpił wzrost podziałów 

regionalnych, a wybijający się przywódcy gromadzili wokół siebie polityków stanowych        

i lokalnych. Podziały te doprowadziły do identyfikacji wyborców z poszczególnymi 

politykami. Powstały wówczas takie formy działania partyjnego jak: publiczne mitingi, 

komitety, kampanie petycyjne, obiady. Formy te pozwoliły na zwiększenie się poziomu 

identyfikacji z partią. Ówcześni działacze polityczni widzieli potrzebę tworzenia 

komitetów partii w osadach i miastach, jako podstawowych jednostek pozwalających 

istnieć partii w terenie. Dla przykładu w stanie Massachusetts w czasie lokalnego caucusu 

ustalano tylko nazwiska kandydatów, którzy mieli wystartować w wyborach. Wówczas to 

zapadały decyzje o przyszłych nominacjach na stanowiska senatorów i kandydatów do 

Izby Reprezentantów . 158

Nadszedł rok 1800 – rok wyborów prezydenckich w USA. Wówczas po raz 

pierwszy Demokratycznym-republikanom udało się uzyskać większość w Kongresie. Czas 

ten powszechnie nazywany jest w USA do dzisiaj Rewolucją 1800 roku . Warto 159

zaznaczyć, że w 1800 roku populacja w USA wynosiła 5 308 483 osób. Dla porównania           

w tym samym roku we Francji żyło 27 milionów, a w Wielkiej Brytanii 15 milionów 

obywateli . Przy takiej liczbie ludności uważano, że należy walczyć o każdego 160

obywatela. Ilość oddawanych głosów w poszczególnych stanach stała się kolejnym 

elementem rywalizacji o poparcie wśród działaczy partyjnych w tym czasie. Największe 

różnice i walki o wyborców toczyły się na Północy . Wybory te również były wyjątkowe 161

pod jeszcze jednym względem. Dały one bowiem nie tylko zwycięstwo Demokratycznym-

republikanom, ale dwóm kolejnym prezydentom (po T. Jeffersonie tj. J. Madison                 

i J. Monroe), którzy wywodzili się z Dynastii Virginii . Każdy z tych prezydentów 162

 S. J. Eldersveld, H. Walton, Political … op. cit., s. 52.157

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 32.158

 H. Hillmann, Factional Politics and credit networks in revolutionary Vermont, Institute for Social and 159

Economic Research and Policy, New York 2003, s. 11; Zob. szerz.: S. Elkins, E. McKitrick, The Age of 
Federalism, New York and Oxford: Oxford University Press,  New York 1993, s. 112-149.

 J. Schram, Election year 1800, San Francisco 2000, s. 10.160

 D. P. Tokaji, Voter registration and Election Reform, W & M Bill Rights Journal, Volume 17, Issue 2, 161

2008, s. 460.
 Prezydenci wywodzący się z Dynastii z Virginii to: Jefferson, Madison i Monroe.162
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sprawował urząd przez dwie kadencje. Dlatego też Demokratyczni-republikanie rządzili 

nieprzerwanie w USA przez dwadzieścia cztery lata . 163

Należy jednak nakreślić, jak kształtowała się sytuacja na amerykańskiej scenie 

politycznej w czasie tych wyborów. Sam Jefferson nie był jedynym ówczesnym 

politykiem, który wierzył, że wybory 1800 roku będą ważne dla przyszłych losów państwa 

i narodu amerykańskiego. W przygotowaniach do kampanii było widocznych kilka 

elementów nowoczesności. Politycy starali się tak budować program, by jak najwyraźniej 

określić swoje postulaty. Chciano w ten sposób zachęcić do większego udziału                    

w wyborach . Program wyborczy zwolenników Demokratycznych-republikanów skupiał 164

się na sloganach mówiących o polepszeniu życia każdego obywatela, a co za tym idzie 

również polepszeniu życia całego społeczeństwa i umocnieniu państwa jako całości. 

Ostatecznie elektorzy przyznali po tyle samo głosów dwóm reprezentantom z partii 

Demokratycznych-republikanów. Thomas Jefferson i Aaron Burr uzyskali po 73 głosy. Jak 

rozkładały się głosy, ilustruje tabela poniżej. 

Tabela 3. Rozkład głosów elektorskich w wyborach w 1800 roku 

Źródło: http://americanhistory.about.com/od/elections/p/election1800.htm, z dn. 24.07.2020. 

Taka sama liczba głosów dwóch kandydatów z jednej partii nie pozwoliła na 

wyłonienie ostatecznie prezydenta. Po raz pierwszy w czasie tych wyborów nie podano 

nazwiska osoby, która po zdobyciu największej liczby głosów objęłaby stanowisko 

wiceprezydenta. Warto dodać, że po ogłoszeniu oficjalnych efektów głosowania, okazało 

się, że wynik dodatkowo musi rozsądzić Izba Reprezentantów. Każdy stan miał jeden głos 

i tak: Demokratyczni-republikanie liczyli na głos reprezentanta z takich stanów jak: New 

York, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, Georgia, Kentucky i Tennessee. Federaliści 

liczyli na głosy z: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware          

Imię i nazwisko 
kandydata

Stan, który 
reprezentował

Przynależność 
partyjna Liczba  głosów

Thomas Jefferson Virginia Demokratyczny-
republikanin 73

Aaron Burr New York Demokratyczny-
republikanin 73

John Adams Massachusetts Federalista 65

Charles Pinckney South Carolina Federalista 64

John Jay New York Federalista 1

 J. Schram, Election year 1800, San Francisco 2000, s. 14.163

 J. Ferling, The Election of 1800, Clifhanger 2004, s. 2-3.164
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i South Carolina. Dwóch przedstawicieli ze stanów Maryland i Vermont było w impasie  165

po uzyskaniu takiej samej liczby głosów przez Jeffersona i Burra po kolejnych 35 

głosowaniach w Izbie Reprezentantów. W ostatnim głosowaniu wygrał T. Jefferson. Ten 

wynik wpłynął na pewną zmianę systemu wyboru, przygotowano poprawkę z numerem 

XII , którą miano dodać do Konstytucji, tak by już nie doszło do takiej sytuacji, że 166

prezydent i wiceprezydent uzyskują tę samą liczbę głosów. Dodatkowo postanowiono, że 

przeprowadzane będą osobne głosowania. Jedno na stanowisko prezydenta, a drugie na 

wiceprezydenta . Mapa poniżej przedstawia rozkład głosów dla kandydata 167

Demokratycznych-republikanów i dla kandydata Federalistów. 

Mapa 1. Rozkład głosów w wyborach w 1800 

 

Źródło: https://www.270towin.com/1800_Election/interactive_map, z dn. 25.07.2020. 

Wyboru dokonano – prezydentem został Jefferson, co spowodowało zwiększenie 

szans na przyspieszenie budowania silnej struktury partyjnej. W przeciwieństwie do 

prezydenta Washingtona T. Jefferson teraz uważał, że partie są potrzebne, bo pozwolą na 

lepsze kierowanie narodem i państwem. Początkowo jednak zwolennicy Jeffersona nie 

 J. Ferling, Thomas Jefferson, Aaron Burr, and the Election of 1800, „Smithsonian Magazine“, November 165

1, 2004, http://www.smithsonianmag.com/history/thomas-jefferson-aaron-burr-and-the-election-
of-1800-131082359/, z dn. 25.07.2020.

 Największe zmiany wprowadzone w postaci poprawek do amerykańskiej Konstytucji to te przegłosowane 166

w latach 1791 do 1865 roku. The Bill of Rights została podpisana w 1791 roku, a XI poprawka w 1795 roku. 
W 1804 roku wprowadzono XII poprawkę zmieniającą system wyborów, a XIII poprawkę właśnie w 1865 
roku, zakazującą niewolnictwa. Zob. szerz.: J. J. Wallis, The Other Foundings Federalism and the 
Constitutional Structure of American Government, NBER, Dartmouth College 2009, s. 11-12.

 http://www.fec.gov/pdf/eleccoll.pdf. Zob. szerz.: W. C. Kimberling, The Electoral College, National 167

Clearinghouse on Election Administration, Federal Election Commission, Washington D. C. 1992, s. 7.
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wiedzieli, jak przyspieszyć proces tworzenia narodowej partii. Znaleźli w programie 

swoich przeciwników politycznych Federalistów wiele wskazówek i postanowili z nich 

skorzystać. Pierwsza prezydentura Jeffersona miała rozpocząć długoletni okres panowania 

Demokratycznych–republikanów. 
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2.4. Partia Demokratyczna w okresie 1800-1824 

 Czas pierwszej kadencji Jeffersona spowodował, że Demokratyczni - republikanie 

zyskiwali większe poparcie społeczeństwa. Może o tym świadczyć fakt, iż wygrali oni 

kolejne wybory do Kongresu. Nie dość, że ugrupowanie Jeffersona zdobyło większość, to 

jednocześnie stawało się coraz bardziej popularne. Na kilka tygodni przed wyborami,         

w 1804 roku przyjęta została do amerykańskiej Konstytucji XII poprawka. Wprowadziła 

ona przepis mówiący o tym, że wybory na stanowisko prezydenta i wiceprezydenta 

odbywać się będą oddzielnie. Spowodowało to przygotowywanie dwóch oddzielnych list, 

na których widniały nazwiska osób ubiegających się o te urzędy . 168

 Jeszcze przed zorganizowaniem partyjnego caucusu mówiono o tym, że razem                       

z Jeffersonem startować będzie Aaron Burr. W wyniku honorowego pojedynku stoczonego 

ze swym oponentem, Alexandrem Hamiltonem, w związku z czym ten ostatni poniósł 

śmierć, Burr musiał uciekać i nie został zgłoszony jako kandydat do startu w wyborach.       

W czasie spotkania partyjnego padały różne nazwiska pretendentów do najwyższego 

urzędu. Thomas Jefferson uzyskał ponowne poparcie w partii większością głosów i został 

pierwszym prezydentem wybranym według nowych zasad. Natomiast wybór 

wiceprezydenta nie był jednoznaczny. W czasie głosowania padały różne nazwiska. 

Najwięcej, bo 67 głosów, otrzymał George Clinton, następni w kolejności byli: John 

Breckinridge (20 głosów), Levi Lincoln (9 głosów), John Langdon (7 głosów), Gideon 

Granger (4 głosy) i Samuel Maclay z 1 głosem . Ostatecznie na stanowisko 169

wiceprezydenta, niejako zamiast Burr’a, został nominowany gubernator Nowego Jorku – 

George Clinton.  

 Z ramienia partii Federalistów zostali wskazani Charles Pinckney i Rufus King. 

Wybory jednak dwóch Federalistów odbywały się w odmienny sposób niż                           

u Demokratycznych - republikanów. Tutaj nie odbył się żaden caucus, a nazwiska 

pretendentów pojawiły się niezobowiązująco. Federaliści chcieli przede wszystkim 

wysunąć kandydata, który zagroziłby pozycji kandydata Demokratycznych-

republikanów .  170

 R. M. Goldman, Search for Consensus. The Story of the Democratic Party, Temple University Press, 168

Philadelphia 1979, s. 27.
 http://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1804-overview/,      169

z dn. 30.11.2019.
 http://americanpoliticalbuttons.com/election-of-1804.html, z dn. 30.11.2020.170
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 Warto przyjrzeć się wyborom elektorskim. Na 17 stanów tylko 11 wybierało 

elektorów w czasie wyborów powszechnych. W takich stanach jak: Connecticut, Delaware, 

Georgia, New York, South Carolina, Vermont elektorzy byli wybierani przez partyjne 

struktury stanowe. Wyłaniano elektorów również, wskazując nazwiska w general tickets. 

Znaczyło to, że elektorzy wskazywani byli przez mieszkańców całego stanu w wyborach 

powszechnych. Tak było w stanach: New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, 

Rhode Island, Virginia, Massachusetts . W 4 stanach wybierano elektorów w głosowaniu 171

powszechnym w każdym z dystryktów , co znaczyło, że w każdej mniejszej części stanu 172

wybierano różną ilość elektorów. Wybory były przygotowywane w każdym z dystryktów 

oddzielnie. Dlatego też w zależności od stanu wybieranych było od kilku do kilkunastu 

elektorów. Dopiero po zakończeniu wszystkich pomniejszych wyborów przedstawiano 

nazwiska zwycięzców. Dla przykładu stan Maryland został podzielony na 8 dystryktów,         

z których wybrano 9 elektorów, ponieważ w dystrykcie 5. można było zdobyć dwa 

mandaty elektorskie . Po obliczeniu wyników ostatecznie nazwiska elektorów były 173

potwierdzane. Nadszedł dzień wyborów. Jefferson uzyskał 162 głosy  elektorskie, 174

natomiast jego przeciwnik, Charles C. Pinckney zaledwie 14 . Tabela poniżej pokazuje 175

wyniki. 

Tabela 4. Wyniki wyborów w 1804 roku 

Źródło: http://www.loc.gov/rr/program/bib/elections/election1804.html, z dn. 30.11.2020. 

 By dopełnić obrazu zaufania wyborców, należy przyjrzeć się rozkładowi głosów                  

w poszczególnych stanach. Jefferson wygrał w takich stanach jak: Georgia (6 głosów), 

Kentucky (8 głosów), Maryland (9 głosów), Massachusetts (19 głosów), New Hampshire 

(7 głosów), New Jersey (8 głosów), New York (19 głosów), North Carolina (14 głosów), 

Partia polityczna
Kandydat na 
prezydenta

Kandydat na 
wiceprezydenta

Głosy elektorów

Demokratyczni- 
republikanie

Thomas Jefferson George Clinton 162

Federaliści Charles Pinckney Rufus King 14

 http://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1804-overview/,      171

z dn. 20.12.2019. 
 http://www.nhvweb.net/nhhs/socialstudies/dduerring/files/2011/10/Election-of-1804.pdf, z dn. 30.11.2019.172

 http://elections.lib.tufts.edu/catalog/tufts:md.presidentialelector3.1804, z dn. 10.12.2019.173

 L. Pastusiak, Prezydenci 1 … op. cit., s. 127.174

 L. Banning, The Jeffersonian Persuasion: Evolution of a Party Ideology, Cornell University Press, Itacka 175

and London 1978, s. 17.
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Ohio (3 głosy), Pennsylvania (20 głosów), Rhode Island (4 głosy), South Carolina (10 

głosów), Tennessee (5 głosów), Vermont (6 głosów) i Virginia (24 głosy). Kandydat 

Federalistów odniósł zwycięstwo w stanach: Connecticut (9 głosów), Delaware (3 głosy)       

i Maryland (2 głosy). Taką samą liczbę głosów zdobyli kandydaci na urząd 

wiceprezydenta . 176

 Wybory te potwierdziły, że Demokratycznych-republikanów i ich kandydatów 

popierali mieszkańcy większych stanów . Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno 177

zjawisko, mianowicie w czasie tych wyborów nastąpił wzrost procentowy liczby 

uprawnionych do głosowania białych mężczyzn i wyniósł on 38% całej populacji 

państwa . Procent ten stale wzrastał, bo społeczeństwo zaczęło interesować się życiem 178

politycznym. Ponadto ograniczenia, tj. ilość posiadanej ziemi, zaczęły tracić na znaczeniu, 

co też automatycznie pozbawiło zamożnych członków znanych amerykańskich rodzin 

dużego wpływu na proces decyzyjny i wyborczy. Jednocześnie w poszczególnych 

konstytucjach stanowych zaczęły pojawiać się przepisy mówiące o tym, kto został 

uprawniony do głosowania w danym stanie . Wszystkie te czynniki spowodowały, że 179

zarówno Jefferson jak i jego ugrupowanie zaczęło zdobywać coraz większe poparcie. 

Skuteczne i przemyślane budowanie programu ugrupowania pozwoliło na wygranie 

wyborów przez Jeffersona . Wysiłki włożone przez Jeffersona w budowę silnego 180

ugrupowania zaczęły być widoczne pod koniec jego pierwszej prezydentury. Coraz 

większe rzesze Amerykanów zaczęły popierać jego frakcję. Rozkład głosów widoczny był 

na linii New York – New Jersey – Pennsylvania i znaczna część ludności Południa . 181

Dzięki temu nastąpił dość znaczący wzrost zwolenników partii w stanach, gdzie jeszcze do 

niedawna przewagę posiadali Federaliści.  

 Sama kampania polegała na zwracaniu uwagi na błędy przeciwników. 

Demokratyczni-republikanie mocno atakowali Federalistów, przedstawiając ich jako 

monarchistów, monokratów i arystokratów. Natomiast Federaliści uważali zwolenników 

Jeffersona za burzycieli ładu i porządku w państwie. W ówczesnej prasie Jefferson 

 http://politicalgraveyard.com/offices/pres-vp-1804.html, z dn. 30.11.2019.176

 The History of the Democratic Party: A Political Primer, Charles River Editions, Lexington 2014, s. 7.177

 M. Smelser, The Democratic Republic: 1801-1815, Harper Torchbooks, New York 1968, s. 186-189.178

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 24-25.179

 The Transformation in American Politics. Implication for Federalism, Advisory Commission on 180

Intergovernmental Relations, Washington D. C. 1986, s. 8.
 R. A. Rutland, The Democrats. From Jefferson to Clinton, University of Missouri Press, Columbia and 181

London 1995, s. 25.
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pokazywany był jako republikanin, zwolennik ludu, nawet tego żyjącego na pograniczu 

prawa . Dlatego Federaliści uważali, że rządy zwolenników Demokratycznych-182

republikanów nie mogą być zgodne z prawem.  

 Skąd jednak pochodzili wyborcy dwóch rywalizujących ze sobą ugrupowań. 

Wyborcy Jeffersona wywodzili się w większości ze stanów bardziej zamożnych i lepiej 

rozwiniętych. Wśród popierających T. Jeffersona w ówczesnych USA było wielu dobrze 

usytuowanych gospodarzy i handlowców. W gronie Demokratycznych-republikanów wielu 

prawników i ludzi związanych z handlem . Federaliści nadal popierani byli przez kupców 183

i plantatorów. Chcieli również zwrócić się ze swoim programem do ludzi wykształconych    

i bogatych, lecz środowiska te skupiały się wokół ich przeciwników politycznych.             

W efekcie nie udało im się uzyskać większości i kolejny raz przegrali wybory. 

 Prezydent Jefferson był pewny, że ponowny sukces wyborczy pozwoli na 

dokończenie procesu zmian prawodawstwa wprowadzonego przez Federalistów.                 

T. Jefferson obiecał także, że unieważni decyzje polityczno-społeczno-gospodarcze              

z okresu rządów Federalistów, zwłaszcza zmieni ustawy podatkowe. Kolejne zmiany 

dotyczyć miały przede wszystkim spraw imigracji i naturalizacji. Optowano za 

zmniejszeniem podatków i wydatków na armię i flotę. Program równości i rozwoju 

demokracji, wprowadzony w czasie drugiej kadencji prezydenta Jeffersona, zyskał wielu 

zwolenników, co pozwoliło na stworzenie nowych otwartych relacji społeczno-

ekonomicznych. Kontakty te natomiast pomagały budować silne podstawy działania dla 

otwartego i prężnego społeczeństwa amerykańskiego. Jefferson utrzymywał też, iż jako 

prezydent musi dbać o to, by administracja rządowa nie była zbyt kosztowna                         

i rozbudowana. Wierzył, że do obrony niezależności państwa i obywateli wystarczy 

milicja. Uważał za niepotrzebne utrzymywanie stałej armii. Od samego początku swojej 

kariery politycznej był również zwolennikiem wolności religijnej, prasy i wypowiedzi. 

Najbardziej przychylny był farmerom, gdyż w nich widział duży potencjał i siłę, która 

pozwoli mu umocnić Demokratów. Dodatkowo prezydentowi Jeffersonowi i jego 

otoczeniu udało się zbudować odgórnie silne organizacje w stanach, pomagać w rozwoju 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 28.182

 J. M. Young, Community and Society, [w:] Political Parties in American History, Vol 1, 1789-1828, red.                     183

W. E. A. Berndhard, G. P. Putnam’s Sons, New York 1983, s. 321.
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prasy i dokonać zmiany polityki państwa zgodnie z obietnicami danymi w trakcie 

kampanii wyborczej .  184

 Powtórne wybranie Jeffersona na prezydenta USA potwierdziło dominację 

Demokratycznych-republikanów na amerykańskiej scenie politycznej. Politycy związani 

ze stanem Ohio pisali, że Federaliści przestali dopasowywać się do nowych standardów 

życia politycznego. To stało się przyczyną triumfu wyborczego Jeffersona                             

i wcześniejszego wygrania przez jego partię wyborów kongresowych . Po dwóch 185

kadencjach Jeffersona wizja państwa, którą posiadali Demokratyczni-republikanie 

pozostała niezmieniona. Stan taki trwał przez następne trzy kadencje kolejnych 

prezydentów z Dynastii Virginii.  

Pod koniec 1806 roku państwo znajdowało się w trudnej sytuacji gospodarczej. 

Handel zagraniczny załamał się po tym, jak coraz częściej następowała konfiskata 

amerykańskich statków przez Francuzów i Anglików. Dlatego ówczesne władze 

zdecydowały się na wprowadzenie blokad kontynentalnych. Dodatkowo duży wpływ na 

sytuację w USA w tym czasie miały toczące się w Europie wojny napoleońskie. Wojny te 

spowodowały podniesienie skali zadłużenia państwa. To natomiast bezpośrednio wpłynęło 

na niedotrzymanie obietnic wyborczych. By przygotować się do trudnego czasu dla 

amerykańskiego społeczeństwa, władze postanowiły zmobilizować wojsko, co miało 

wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Podniesiono także podatki, co nie 

podobało się jednak obywatelom.  

 Zła ekonomia państwa przełożyła się na sytuację wewnętrzną. Ruchy 

niezadowolenia wewnątrz społeczeństwa zaczęły przybierać na sile. Jako pierwsi sprzeciw 

dla tych posunięć prezydenta Jeffersona wyrazili mieszkańcy stanów New England, tj.           

z Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut. 

Niezadowolenie swoje chcieli wyrazić  poprzez odejście z Unii. Uważali, że państwo było 

źle zarządzane, co wpływało na pogorszenie się ich warunków bytowych. Kolejną grupą, 

która jawnie okazała swoje niezadowolenie z sytuacji w państwie, była rdzenna ludność. 

Postanowili wykorzystać szansę na zwiększenie swoich sił. Pierwsi mieszkańcy tj. 

Tecumseh, Prophet i Shawnee Brothers próbowali zjednoczyć swoje plemiona przeciwko 

planom amerykańskiego osadnictwa, wykorzystując poparcie ze strony władz brytyjskich. 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 36-37.184

 D. J. Ratcliffe, Party Spirit in a Frontier Republic. Democratic Politic in Ohio 1793-1821, Ohio State 185

University Press, Columbus 1998, s. 86.
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Problemy natury społeczno-gospodarczej wywarły wpływ na ówczesną scenę polityczną. 

Wiadome stało się, że T. Jefferson będzie musiał zrezygnować z ponownego ubiegania się 

o urząd. W tym czasie również w Kongresie powstała silna opozycja wobec ostatnich 

posunięć Jeffersona. Na jej czele stanęli Clinton De Witt i John Randolph . Twierdzili, że 186

nie musiał zwiększać podatków. Nie chcieli oni zgodzić się, by w przyszłych wyborach 

prezydenckich wystartował James Madison, który był popierany przez Jeffersona. 

Uważali, że jego program polityczny nie pozwoli na wzmocnienie państwa, tylko pogłębi 

kryzys. Tak doszło do pierwszego rozłamu w strukturach Demokratycznych-republikanów. 

Powstał nowy odłam, który nazwano z łac. tertium quids, co można przetłumaczyć jako 

coś trzeciego. Mimo trudnej sytuacji na ówczesnej scenie politycznej ugrupowania musiały 

przygotować się do przyszłych wyborów. Cechą specyficzną tych wyborów było to, iż 

zdecydowano, że ugrupowania o korzeniach jeffersonowskich miały wystawić po dwóch 

kandydatów ubiegających się o stanowisko wiceprezydenta. Jedynie Federaliści 

postanowili pozostać przy utartej zasadzie startu jednego partyjnego kandydata. Dlaczego 

pojawili się podwójni kandydaci? James Madison obawiał się, że nie zdobędzie większości 

głosów, tak by odnieść zwycięstwo nad swoimi przeciwnikami . Wiedział, że wiele osób 187

z partii Demokratycznych-republikanów uważało go za nieodpowiedniego kandydata do 

najwyższego urzędu w państwie. Gdyby nie udało mu się zdobyć najwyższego urzędu         

w państwie, zawsze mógł zostać wybrany na stanowisko wiceprezydenta. W ten sposób 

miałby dalej wpływ na sprawy państwowe. Listę kandydatów do urzędu wiceprezydenta          

z ramienia Demokratycznych-republikanów otwierał George Clinton. Był on najdłużej 

urzędującym gubernatorem stanu New York w historii. Drugim kandydatem tej partii był 

John Langdon, który swoją karierę polityczną zaczynał jeszcze u boku prezydenta Georga 

Washingtona. Kandydatami z nowego odłamu zostali James Madison i James Monroe. 

Obydwaj wcześniej zajmowali wysokie stanowiska w państwie. James Madison był 

Sekretarzem Stanu w gabinecie Jeffersona, a James Monroe jednym z najbardziej znanych 

senatorów. Każdy z tych kandydatów miał związki z partią Jeffersona. W czasie 

caucusowego spotkania każdy z nich liczył na zdobycie dużej liczby głosów . Wydaje się 188

oczywiste, że pomysł zaistnienia dwóch ugrupowań posiadających ten sam korzeń partyjny 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 39-40.186

 http://www.africanafrican.com/folder12/african%20african%20american3/Barbary%20pirates/187

ap+us+history+notes+for+sept+20.pdf, z dn. 03.01.2020.
 J. P. Kamiński, George Clinton: Yeoman Politician of the New Republic, Madison House, Madison 1993, 188

s. 280.
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podniesie szansę zwycięstwa kandydata większości. Ukryty cel został również osiągnięty, 

bo Federaliści stracili w czasie tych wyborów najwięcej, pomimo że pozornie silny Rufus 

King ponownie startował z ich ramienia.  

 Druga, mniejsza grupa to kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta USA. Na 

listach znalazł się, pomimo początkowych sprzeciwów, James Madison z ramienia 

Demokratycznych-republikanów. Federaliści ponownie, tj. po raz trzeci, wybrali Charlesa 

C. Pinckney. Ostatnim z kandydatów był George Clinton z nowo powstałego odłamu 

trzecich. Nazwiska kandydatów dla większości społeczeństwa nie były zaskoczeniem. 

Specyfiką ówczesnej amerykańskiej sceny politycznej było to, że nazwiska pojawiające się 

na listach wyborczych były powszechnie znane i funkcjonowały one przez wiele lat na 

scenie politycznej. 

Nadszedł czas wyborów. Wybory w 1808 roku wygrał James Madison i zajął 

miejsce T. Jeffersona pomimo powstałej w Kongresie opozycji. Elektorzy dali Madisonowi 

122 głosy. By wygrać, potrzebował on zaledwie 88 głosów. Ostateczne wyniki wyborów 

zostały ogłoszone przez amerykański Kongres 8 lutego 1809 roku i wywołały zaskoczenie 

wśród elit partyjnych. James Madison zdeklasował swoich przeciwników, Pinckney zdobył 

tylko 44 głosy, natomiast Clinton tylko 6 głosów ze swojego rodzinnego stanu New York. 

Wyniki głosowania w stanach wyglądały tak – Madison wygrał w 12 stanach. Stanami, 

których elektorzy zagłosowali na Madisona, były: Virginia, Pennsylvania, Vermont, North 

Carolina, South Carolina, Georgia, Kentucky, New Jersey, Ohio, Maryland, Tennessee          

i New York . Na kandydata Federalistów Pinckney’a zagłosowano w 5 stanach . 189 190

Federaliści posiadali znaczne wpływy w tzw. stanach New England (bez Vermontu)             

i stanie Delaware. Dodatkowo w czasie tych wyborów Federaliści uzyskali 2 głosy           

w Maryland i 3 w North Carolina . W tym samym czasie odbywały się wybory na 191

stanowisko wiceprezydenta. Kandydatów było kilku. Spośród wszystkich pretendentów 

najwięcej głosów zdobył George Clinton – 113 głosów, podczas gdy na Rufusa Kinga 

oddano zaledwie 47 głosów . Ilość wszystkich oddanych głosów na wszystkich 192

kandydatów startujących w wyborach przedstawia tabela poniżej. 

 Encyclopedia of American Political Parties and Elections, Updated Edition, red. L. Sabato, H. R. Ernst, 189

Facts on File Inc., New Jork 2007, s. 302.
 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1804-overview/,     190

z dn. 30.12.2019.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 40.191

 L. Pastusiak, Prezydenci I … op. cit., s. 146.192
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Tabela 5. Rozkład oddanych głosów elektorskich w czasie wyborów w 1808 roku 

Źródło: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/votes/1789_1821.html#1808, z dn. 
10.01.2020. 

Prezydentura Madisona opierała się głównie na łagodzeniu istniejących podziałów 

między ugrupowaniem Demokratycznych-republikanów i Federalistów. Program 

polityczny Madisona stanowił kontynuację polityki Jeffersona, który oznajmił, że w każdej 

sprawie będzie go wspierał. Na samym początku piastowania urzędu Madison stanął przed 

kilkoma dylematami. Pierwszy poważny problem był związany z funkcjonowaniem Banku 

amerykańskiego. W ówczesnych elitach narastało niezadowolenie z jego działalności. To 

doprowadziło do sytuacji, w której w 1812 roku Bank miał zakończyć swoje 

funkcjonowanie. Środowisko polityczne było podzielone co do tej kwestii. Jedni uważali 

(tzw. starzy Republikanie), że Bank działał niezgodnie z Konstytucją. Drudzy 

(antybrytyjscy-Republikanie) twierdzili, że Bank pracuje na korzyść Anglii. Trzecie 

środowisko głosiło, że narodowy Bank nie jest potrzebny, że wystarczą banki stanowe . 193

Na kilka lat Bank przestał działać, na jego miejsce powstało około 150 nowych instytucji 

finansowych. Jednak po kilku latach stwierdzono, że Drugi Bank USA (The Second Bank 

of the United States) musi powstać . Prezydent Madison zdał sobie sprawę z tego, iż taka 194

instytucja jak bank pozwoli w szybkim czasie zebrać znaczne sumy pieniędzy, które staną 

się kapitałem wykorzystywanym w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Drugą 

ważną kwestią, z którą musiał zmierzyć się prezydent Madison, był coraz szybszy wzrost 
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George Clinton, New York - - 6 7 9 - - 8 13 11 - 20 - 10 5 - 24 113

James Madison, Virginia - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3

James Monroe, Virginia - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3

John Langdon, New 
Hampshire

- - - - - - - - - - 3 - - - - 6 - 9

Rufus King, New York 9 3 - - 2 19 7 - - 3 - - 4 - - - - 47

Suma głosów 9 3 6 7 11 19 7 8 19 14 3 20 4 10 5 6 24 175

 http://millercenter.org/president/madison/essays/biography/4, z dn. 27.02.2020.193

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 71.194
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ekspansji terytorialnej, która powodowała zaludnianie się coraz bardziej oddalonych na 

zachód stanów i przesiedlanie Indian. Powiększanie terenu USA cieszyło się poparciem 

dużej liczby społeczeństwa. Powszechny stał się plan zajęcia stanów Louisiana i Florida, 

tak by nie dopuścić do zabrania jej przez obce państwo. Przeciwni tym posunięciom byli 

przede wszystkim rdzenni mieszkańcy, którzy postanowili upomnieć się o swoje tereny. 

Reakcja przybrała formę konfliktu zbrojnego, który przyniósł klęskę czerwonoskórym 

wojownikom.  

W społeczeństwie panowało przekonanie, że to Wielka Brytania winna jest 

niepotrzebnemu rozlewowi krwi, co tylko zaogniło sytuację . Oczywiste było, że jeśli 195

Stany Zjednoczone aspirowały do miana silnego państwa, należało wprowadzić zmiany 

skutkujące wzmocnieniem jego struktur. Zdecydowano, że należy zwiększyć liczbę stałej 

armii, jak również zwielokrotnić nakłady finansowe na obronność, tj. na budowanie 

nowego typu fortyfikacji. Jednocześnie wielu zwolenników Madisona zwróciło jego uwagę 

na potrzebę stworzenia nowej infrastruktury komunikacyjnej (lądowej i morskiej), co 

przekładać miało się później na polepszenie sytuacji gospodarczej państwa .  196

Sytuacja wewnątrz państwa zdeterminowana była przez wydarzenia wojny                

z  Wielką Brytanią w 1812 roku, oraz nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Rosją. 

Wojna z Anglią spowodowała rozłam społeczeństwa na grupę popierającą utrzymanie 

pokoju i grupę optującą za wojną. Okazało się, że z grupą pokojowych Demokratycznych-

republikanów solidaryzowała się grupa Federalistów nastawiona antywojennie. Opozycja, 

nazywana wojenni jastrzębie - war hawks, która wówczas powstała, mogła skutecznie 

zakłócić przebieg przyszłych wyborów. Zwłaszcza że na jej czele stanęli Henry Clay i John 

Calhoun, którzy mieli duże poparcie społeczne . Wspomniana wojna rozpoczęta w 1812 197

roku po kilku latach nie przyniosła rozstrzygnięcia żadnej ze stron. Sam prezydent 

Madison wyszedł z niej wzmocniony, co w obliczu powstającej opozycji było zjawiskiem 

niezwykłym. Prezydent posiadał znaczne poparcie w stanach południowych i zachodnich. 

Społeczeństwo od samego początku konfliktu popierało jego posunięcia. Na takim tle 

rozpoczęto przygotowania do kampanii prezydenckiej .  198

 Z. Libuszewska, Imperium Wolności … op. cit., s. 110.195

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 29 i 153.196

 D. C. Whitney, R. V. Whitney, The American Presidents, The Reader’s Digest Assosiations Inc., 197

Pleasantville, New York/Montreal 1996, s. 43. 
 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 29 i 118.198
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Dnia 18 maja 1812 roku James Madison oficjalnie został ogłoszony jako kandydat 

Demokratycznych-republikanów. W czasie partyjnego spotkania prawie wszystkie głosy 

oddano na niego. Na stanowisko wiceprezydenta nominację otrzymał John Langdon z New 

Hampshire. Jednak odmówił on startu w wyborach i drugim kandydatem został Elbridge 

Gerry z Massachusetts. Sama kampania toczyła się spokojnie. Proces demokratyzacji 

postępował. Coraz bardziej popularne stawały się spotkania członków partii                        

w organizacjach stanowych partii. Dodatkowo włączyły się do kampanii stowarzyszenia, 

np. takie jak: Tammany Society , co pozwoliło na dotarcie z programem politycznym 199

kandydatów do szerszego grona społeczeństwa. Innymi nazwami tego stowarzyszenia 

były: Society of St. Tammany, Sons of St. Tammany i Columbian Order. Najbardziej znaną 

nazwą jest Tammany Hall . Powstało ono już w 1786 roku i niemal od razu stało się 200

maszyną partyjną Demokratycznych-republikanów. Warto dodać, że w czasie tych 

wyborów kandydaci w większości wybierani byli przez stanowe legislatury partyjne . 201

 Proces oddawania głosów społeczeństwa rozpoczął się 30 października 1812 roku. 

Jako dwa pierwsze stany głosowały Ohio i Pennsylvania. Rozkład  na dwóch największych 

kandydatów przedstawiał się następująco: Madison uzyskał 156 034 głosów, a jego 

przeciwnik 147 534 głosów . Ostatecznego wyboru mieli dokonać elektorzy. Rozkład 202

głosów przedstawia tabela poniżej. 

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1812-overview/,     199

z dn. 04.01.2020.
 Tammany Hall, zwany również Tammany, powstały już w 1789 komitet na przestrzeni lat stał się 200

komitetem wykonawczym Partii Demokratycznej w Nowym Jorku. Mówiło się w latach późniejszych, że to 
jego przewódcy pełnili kontrolę polityczną nad tym co działo się na amerykańskiej scenie politycznej. 
Dopiero na początku lat 30. XX wieku w czasie prezydentury F. D. Roosevelt znaczenie stowarzyszenia 
zmalało. 

 N. K. Risjord, Election of 1812, [w:] History of American Presidential Elections, 1789-1968, Vol. 1, red.                  201

A. M. Schlesinger Jr, McGraw, New York 1971, s. 249-272.
 http://www.ourcampaigns.com/RaceDetail.html?RaceID=59536, z dn. 08.12.2019.202
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Tabela 6. Rozkład głosów elektorskich w 1812 roku 

Źródło: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/votes/1789_1821.html#1804, z dn. 
05.01.2020. 

Madison odniósł zwycięstwo w 11 stanach, tj. Georgia, Kentucky, Louisiana, 

Maryland, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Vermont              

i Virginia, gdzie otrzymał 128 głosów elektorskich . Kandydat Clinton dostał 89 głosów        203

i zdobył większość w takich stanach jak: Connecticut, Delaware, Massachusetts, New 

Hampshire, New York, New Jersey i Richmond. Wygrana Madisona jeszcze dobitniej 

pokazywała zwiększającą się słabość i powolną destrukcję struktur partyjnych 

Federalistów, w tym m.in. fakt, iż Federaliści przez kilka kolejnych lat (1813-1815)            

w Izbie Reprezentantów posiadali już 67 miejsc. To spowodowało, że od 1816 roku 

Federaliści tracili na znaczeniu, mimo że posiadali dość dobrze zorganizowane struktury 

partii na poziomie stanów, w których posiadali poparcie . 204

Madison w trakcie obu prezydentur przestrzegał zasad, które głosił. Ostro 

sprzeciwiał się tzw. ustawodawstwu antybuntowniczemu, popieranemu przez 

Federalistów . Na początku swojej politycznej kariery, w czasie prac nad Rezolucją 205

Virginii , bronił praw i przywilejów stanowych. Twierdził, że nieprzestrzeganie praw 206

osłabiało państwo i amerykańską Konstytucję. Madison miał też swoją wizję polityki 

celnej i Banku Stanów Zjednoczonych .  207
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Elbridge Gerry, 
Massachusetts - - 8 12 3 6 2 1 - - 15 7 25 - 11 8 8 25 131

Jared Ingersoll, 
Pennsylvania 9 4 - - - 5 20 7 8 29 - - - 4 - - - - 86

Suma głosów 9 4 8 12 3 11 22 8 8 29 15 7 25 4 11 8 8 25 217

 http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/scores.html#1812, z dn. 10.12.2019.203

 D. R. Mayhew, Incumbency Advantages in U. S. Presidential Elections: The Historical Record, [w:] 204

„Political Science Quarterly”, Volume 123, Number 2/2008, s. 210; Zob. szerz.: N. K. Risjord, Election of 
1812, [w:] The Democratic Republic, 1801-1815, red. M. Smelser, Harper and Row, New York 1968,               
s. 245-248.

 L. Pastusiak, Prezydenci 1, Stany Zjednoczone … op. cit., s. 143.205

 Według rezolucji stany miały prawo nieprzestrzegania ustawodawstwa, które same uważały za niezgodne                   206

z amerykańską Konstytucją.
 L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 120.207
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By móc jednak prowadzić skuteczną politykę zewnętrzną i wewnętrzną prezydent 

musiał mieć poparcie mieszkańców poszczególnych stanów. Akceptacja społeczna                 

i poziom sympatii do prezydenta Madisona rozkładał się różnie w zależności od stanu. 

Kamieniem milowym w rozwoju wpływów partii Demokratycznych-republikanów było 

zdobycie przychylności kobiet. Mimo iż nie miały one jeszcze praw wyborczych, zaczęły 

odgrywać coraz większą rolę w życiu społecznym i politycznym. W większości popierany 

był przez farmerów, którzy uważali, że ich prezydent broni ich praw i wolności .              208

W czasie swojej prezydentury zauważył, że obrona poszczególnych praw stanowych i ich 

konstytucji powoduje osłabianie państwa. Cały czas powracał do problemu z ludnością 

rdzenną i do próby wzmocnienia struktur państwa. Głęboko wierzył, że prowadzona przez 

niego polityka doprowadzi do umocnienia państwa na arenie międzynarodowej. 

Okres od 1816 do 1824 charakteryzowany jest jako czas dominującej Partii 

Demokratycznych-republikanów . Lata te w historii Stanów Zjednoczonych nazywane są 209

Era of Good Feeling . Philip Jenkins podaje, że lata 1814-1825 to dekada znana jako Era 210

przyjaźni. Nazywa ją tak, ponieważ podziały polityczne zostały zatarte , co wiązało się           211

z powolną destrukcją Federalistów. Federaliści ponosili straty. Przykładem może tu być 

spadek wpływów w stanie New Jersey. Federaliści tracili także stanowiska w Kongresie 

amerykańskim, przestali walczyć o głosy wyborców, nie potrafili się zmobilizować w celu 

zdobycia ponownie poparcia. To spowodowało, że w wielu stanach zaczęła liczyć się 

partia przeciwna Federalistom . 212

Demokratyczni-republikanie rozpoczęli kampanię w roku 1816. Zaczęło się od 

zorganizowania kongresowego caucusu, w czasie którego padały nazwiska dwóch 

głównych kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie – James Monroe       

i William Crawford. Wygrana Monroe’a nie była wcale przesądzona. Ostatecznie wygrał 

(65 do 54 głosów) przewagą niewielką, bo 9-głosową. Natomiast kandydat na 

wiceprezydenta wybrany został bardziej jednoznacznie. Daniel D. Tompkins otrzymał 

tylko 85 głosów, a jego przeciwnik Simon Snyder zaledwie 30 głosów. Początkowo 

 R. Hofstadter, The Idea of a Party System. The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 208

1780-1840, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London 1969, s. 179.
 M. J. Burbank, R. J. Hrebenar, R. C. Benedict, Parties … op. cit., s. 13.209

 W książce Z. Lewicki (Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit. s. 30) podaję 210

nazwę dla tego okresu w historii USA jako Erę życzliwości.
 P. Jenkins, Historia Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009,    211

s. 106.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 40-41.212
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Federaliści poinformowali, że nie będą wystawiać swojego kandydata w wyborach 

prezydenckich. Ostatecznie jednak postanowili zgłosić Rufusa Kinga jako przeciwnika 

Monroe’a. Impulsem było to, iż odłam tzw. anty-caucusowych Demokratycznych-

republikanów udzielił poparcia Federalistom ze stanu Pennsylvania. Dodatkowo 

poproszono o wsparcie kościół w stanach New England . Kandydat Demokratycznych-213

republikanów uzyskał 183 głosy elektorskie, wygrywając we wszystkich stanach poza 

Massachusetts, Connecticut i Delaware. King otrzymał 34 głosy. Natomiast Daniel            

D. Tompkins z New York został wybrany na wiceprezydenta USA, uzyskując również 183 

głosy . Tabela poniżej pokazuje rozkład wszystkich głosów elektorskich oddanych na 214

kandydatów w 1816 roku. 

Tabela 7. Wyniki wyborów w 1816 roku (głosy elektorskie) 

Źródło: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/votes/1789_1821.html#1804, z dn. 
15.01.2019. 

Wyniki wyborów potwierdziły przegraną Federalistów. Partia przestała faktycznie 

istnieć.  W jej władaniu pozostało jeszcze stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, ale sama 

partia i jej kandydaci nigdy już nie wygrali wyborów ogólnokrajowych . Stało się zasadą 215

sprawowanie urzędu prezydenckiego przez dwie kadencje i wygrywanie wyborów            

w czasie caucusu nominacyjnego. Jednak również w tym czasie zaczęła tworzyć się 

Prezydent: C
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James Monroe, 
Virginia - - 8 3 12 3 8 - 8 8 29 15 8 25 4 11 8 8 25 183 

Rufus King, New 
York 9 3 - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 34 

Wiceprezydent: C
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Daniel D. 
Tompkins, 
New York

- - 8 3 12 3 8 - 8 8 29 15 8 25 4 11 8 8 25 183 

John E. Howard, 
Maryland - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 22 

James Ross, 
Pennsylvania 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

John Marshall, 
Virginii 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

Robert G. Harper, 
Maryland - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Suma 9 3 8 3 12 3 8 22 8 8 29 15 8 25 4 11 8 8 25 217 

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1816-overview/,  213

z dn. 15.01.2020.
 http://www.history.com/topics/us-presidents/presidential-elections, z dn. 15.01.2020.214

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 30.215
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opozycja, która przeciwna była instytucji caucusu. Uważano, że jest on niesprawiedliwy, 

bo nie daje szansy na wygraną młodym, nieznanym jeszcze kandydatom partyjnym. 

Opozycjoniści uważali, że czas prezydentów z Virginii powinien się już zakończyć .  216

Okres spokoju politycznego nie trwał długo. Program polityczny Monroe’a zaczął 

zbliżać się do programu politycznego Federalistów. Okazało się, że prezydent coraz 

odważniej popierał centralizację państwa. Prezydent Monroe stał się zwolennikiem 

jednego narodowego banku, ceł ochronnych i zwiększenia nakładów na inwestycje            

w państwie. Jak sam zauważył, państwo było strukturalnie słabe. Problem niewolnictwa 

pojawiający się po raz kolejny zmusił do wprowadzenia Kompromisu z Missouri. Dzięki 

niemu udało się ustalić linię, która oddzielała stany pozwalające na niewolnictwo od tych, 

które je potępiały. Wszyscy ówcześni politycy wiedzieli, że problem niewolnictwa będzie 

powracał. Prezydent Monroe był przekonany, że zakaz niewolnictwa nie znajdował 

uzasadnienia w amerykańskiej Konstytucji, ale zgodził się zakaz ten podpisać . 217

Dodatkowo jeszcze kontrowersyjny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w sprawie 

Dartmouth i sprawa McCulloch versus Maryland zwiększyły zakres wpływów Kongresu 

amerykańskiego i prywatnych korporacji. Stan nazywamy Paniką z 1819 roku , pod 218

koniec pierwszej prezydentury Monroe’a miał lepiej przygotować Federalistów do startu      

w kolejnych wyborach w 1820 roku. Wielu ówczesnych polityków twierdziło, że jest to 

wielka szansa dla Federalistów. Spór dotyczący niewolnictwa podzielił społeczeństwo           

i dlatego uważano, że łatwiej będzie można wygrać przyszłe wybory. Jednak partia 

Federalistów była słaba do tego stopnia, że nie zamierzano wybierać kontrkandydata dla 

Monroe’a .  219

Paradoksem w kolejnych wyborach stał się fakt, iż w 1820 roku wskazano jednego 

jedynego kandydata, tzn. można było wybrać tylko J. Monroe’a. Jednak jeden z elektorów 

– William Plumer z New Hampshire - nie zagłosował na niego, gdyż twierdził, że nie 

 Ze stanu Virginia pochodzili prezydenci: Washington, Jefferson, Madison i Monroe. Zob. szerz.:               216

I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 41.
 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 32.217

 W 1819 roku po raz pierwszy Amerykanie mieli do czynienia z poważnym kryzysem finansowym, który 218

spowodowany był wcześniejszą gospodarką atlantycką Ameryki. Ciągle widoczne były skutki wojny 
brytyjsko-amerykańskiej, dodatkowo wprowadzenie ustawy o embargu powodowały kolejne trudności 
gospodarcze. Te dwa główne czynniki spowodowały powszechne przejęcia nieruchomości, niewypłacalność 
banków, bezrobocie oraz załamanie w rolnictwie i produkcji. Zob. szerz.: A. R. L. Cayton, The 
Fragmentation of „A Great Family”: The Panic of 1819 and the Rise of the Middling Interest in Boston, 
1 8 1 8 - 1 8 2 2 , h t t p : / / w w w . j s t o r . o r g / d i s c o v e r / 1 0 . 2 3 0 7 / 3 1 2 2 6 9 0 ?
sid=21105595031031&uid=2&uid=4&uid=3738840, z dn. 27.02.2020.

 http://americanpoliticalbuttons.com/election-of-1820.html, z dn. 15.01.2020.219
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zasługuje na ten urząd. Oddał swój głos na Johna Quincy Adamsa. Nie zmieniło to jednak 

wyniku wyborów. Niezaprzeczalnie wygrał Monroe. Uzyskał 231 głosów elektorskich. 

Przeciwnicy Monroe’a mówili, że został wybrany ponownie, gdyż nie pojawił się 

przeciwnik. Dla samych Demokratycznych-republikanów wybór był zadowalający. Przez 

następne cztery lata mogli przygotowywać się do umocnienia swoich struktur. Przeciwnicy 

ponownie wybranego prezydenta wysuwali przeciwko niemu kolejne zarzuty. Uważali, że 

w czasie swojej drugiej kadencji nie zaangażował się w budowanie struktur partyjnych.           

W czasie pierwszej kadencji Monroe’a konflikty pomiędzy członkami dwóch istniejących 

ugrupowań przytłoczyły amerykańską scenę polityczną. Dodatkowo Monroe zbyt wiele 

czasu poświęcał na kwestie stosunków z innymi państwami . Najbardziej jednak znany 220

jest do dziś z noszącej jego imię doktryny. Doktryna Monroe'a oparta została o trzy zasady: 

niekolonizowania, nieinterwencji i reguły wstrzymania się. Prezydent Monroe zainicjował 

zwyczaj ogłaszania przez każdego następnego prezydenta swojego programu                      

w odniesieniu do polityki zagranicznej. Obie prezydentury Monroe’a charakteryzowały się 

programem kontynuacji linii poprzedników, bo nawet wprowadzenie doktryny konsultował 

z Jeffersonem i Madisonem. Jak wielu uważało, polityka Monroe'a to przedłużenie 

jeffersonowskich zasad: izolacjonizmu od spraw europejskich i gotowości do obrony .  221

W odniesieniu do spraw wewnętrznych państwa prezydent Monroe uważał, że 

partie polityczne były niepotrzebne. Rząd mógł sprawować władzę w państwie bez ich 

udziału. Dodatkowo bardzo niechętnie widział w swoim otoczeniu reprezentantów partii 

Federalistów. To jednak powodowało, że obywatele mieli poczucie, że ich wpływ na życie 

polityczne jest nadal niewielki. Decyzje zapadały zazwyczaj poza zasięgiem obywateli. 

Byli informowani o dyrektywach i kolejnych ruchach partii bez możliwości wpływania na 

nie. Warto podkreślić, że na przestrzeni lat 1800-1824 liczba osób biorących udział              

w głosowaniach urosła z 400 tysięcy do 1,1 miliona. Znaczyło to, że społeczeństwo 

zaczęło interesować się życiem politycznym. Były jednak grupy, które nadal nie posiadały 

praw wyborczych, jak kobiety i wolni czarnoskórzy obywatele stanów. Liczba ludności 

wzrosła ponad dwukrotnie, a Afroamerykanie stanowili 10% ogółu społeczeństwa . 222

Kobiety traktowane były jako druga kategoria pracowników i obywateli. Brak 

wykształcenia i systemu szkolnego powodował, że poziom świadomości politycznej był 

 C. Smith, Presidents. Every question answered, Hylas Publishing, New York 2004, s. 42.220

 Z. Libuszowska, Imperium Wolności, [w:] Historia Stanów … op. cit., s. 116-117.221

 Ibidem, s. 117.222
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niski. Kwestie niewolnictwa i poprawy warunków pracy pozostawały nadal 

nierozwiązane . Problemy na tle ekonomicznym skupiały się wokół kwestii 223

niedoreprezentowania powstającej klasy robotniczej. Brak ochrony socjalnej i finansowej 

farmerów powodował, że wielu nie mogło utrzymywać swoich rodzin. Poważnym 

problemem było także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

 Sam Monroe nie mógł liczyć na lojalność ze strony członków swojego 

ugrupowania. Ostatnie lata jego prezydentury pokazały powolny rozłam w strukturach 

partyjnych. Wśród zwolenników partii zaczęli pojawiać się przedstawiciele nowego 

pokolenia polityków, ludzie ambitni, którzy pragnęli decydować o losach zmieniającego 

się państwa. Jednak jedno wydarzenie chyba najbardziej przypieczętowało zmianę               

z pierwszego systemu partyjnego na drugi – były to wybory z 1824 roku. Ich wynik stał się 

nie tylko przyczyną przejścia pierwszego systemu partyjnego w drugi, a także zmiany 

nazewnictwa dwóch największych ówczesnych stronnictw - Demokratycznych-

republikanów i Federalistów na Demokratów i Wigów .  224

Sama kampania zaczynała się nietypowo. Na listach wyborczych pojawiły się takie 

nazwiska jak: William H. Crawford, John Quincy Adams (syn drugiego amerykańskiego 

prezydenta - Johna Adamsa), Andrew Jackson. W czasie kongresowego caucusu pojawił 

się problem, którego z kandydatów ostatecznie poprzeć, ponieważ każdy z kandydatów był 

faworyzowany przez stanowy caucus nominacyjny i otrzymywał głosy od stanów,              

z których pochodził. Wydawało się, że w sposób naturalny odchodzącego prezydenta 

Monroe’a zastąpi John Quincy Adams. Jednak nie uzyskał on poparcia ze strony 

prezydenta Jamesa Monroe.’a. To pozwoliło na start w wyborach przewodniczącego Izby 

Reprezentantów – Henry’ego Claya i ówczesnego sekretarza skarbu – W. Crawforda. 

Pojawił się jeszcze jeden kandydat – był nim bohater wojny 1812 roku A. Jackson. Trzech 

kandydatów od kilku lat związanych było z polityką, dlatego uważano, że Jackson może 

uzyskać znaczne poparcie jako ten obcy i nieznany na scenie politycznej. Nazywany był 

również czarnym koniem tych wyborów .  225

 Jacksonian Democracy and the Age of Reform: 1820-1850, s. 150; Zob. szerz.: http://223

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e5FLo7NoIx4J:www1.whsd.k12.pa.us/courses/H0169/
AP_United_States_test_prepPart%25207%2520Jacksonian%2520Democracy%2520and%2520reform%2520
1820-1850.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a, z dn. 27.08.2019.

 http://millercenter.org/president/monroe/essays/biography/4, z dn. 30.01.2020.224

 Z. Lewicki, Historia Stanów Zjednoczonych. Era sprzeczności … op. cit., s. 33.225
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Czterech kandydatów rozpoczęło swoją kampanię. Na korzyść Jacksona wpływał 

również sposób wyboru elektorów. Stany takie jak: Illinois, Kentucky, Maryland, Missouri, 

Tennessee były dzielone na dystrykty, z których wybierano po jednym elektorze. Podobnie 

w stanie Maine, choć stan ten uznany był jako jeden dystrykt. W takich stanach jak: 

Alabama, Connecticut, Indiana, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, 

North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia obowiązywała zasada 

zwycięzca bierze wszystko. Natomiast w pozostałych 6 stanach, tj. Delaware, Georgia, 

Louisiana, New York, South Carolina, Vermont wybierano elektorów w czasie stanowych 

spotkań partyjnych . Gdy nadszedł czas głosowania elektorów, okazało się, że duże 226

poparcie uzyskał nieznany kandydat - Jackson 99 głosów, lecz niestety nie udało mu się 

zdobyć większości wymaganych głosów. By zasiąść w Białym Domu powinien zyskać 

większość bezwzględną wszystkich głosów, zatem potrzebował jeszcze kilku. Liczba 

wszystkich możliwych do zdobycia głosów wynosiła 261 głosów. Dokładny rozkład 

głosów przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 8. Wynik wyborów elektorskich w 1824 roku 

Źródło: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/votes/1821_1837.html#1824,  
z dn. 02.02.2020. 
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Andrew Jackson, 
Tennessee 5 - - - 2 5 - 3 - 7 - 3 - - 8 1 15 - 28 - 11 11 - - 99

John Quincy 
Adams, 
Massachusetts - 8 1 - 1 - - 2 9 3 15 - - 8 - 26 - - - 4 - - 7 - 84

William H. 
Crawford, Georgia - - 2 9 - - - - - 1 - - - - - 5 - - - - - - - 24 41

Henry Clay, 
Kentucky - - - - - - 14 - - - - - 3 - - 4 - 16 - - - - - - 37
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John C. Calhoun, 
South Carolina 5 - 1 - 3 5 7 5 9 10 15 3 - 7 8 29 15 - 28 3 11 11 7 - 182

Nathan Sanford, 
New York - - - - - - 7 - - - - - - - - 7 - 16 - - - - - - 30

Nathaniel Macon, 
North Carolina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 24

Andrew Jackson, 
Tennessee - 8 - - - - - - - 1 - - 3 1 - - - - - - - - - - 13

Martin Van Buren, 
New York - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9

Henry Clay, 
Kentucky - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
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5 8 3 9 3 5 14 5 9 11 15 3 3 8 8 36 15 16 28 4 11 11 7 24 261

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1824-overview, z. 226

dn. 06.02.2020. 
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 Jak można odczytywać z tabeli, w czasie głosowania żaden z czterech kandydatów 

nie uzyskał większości. Rozkład głosów przedstawiał się następująco: Jackson zdobył 99 

głosów elektorskich, Adams zyskał 84 głosów elektorskich, Crawford 41 głosów 

elektorskich i Clay 37 głosów elektorskich. Poniższa mapa obrazuje rozkład głosów            

w poszczególnych stanach. 

Mapa 2. Głosy elektorskie oddane w 1824 roku 

 

Źródło: http://presidentelect.org/e1824.html, z dn. 02.02.2020. 
W momencie gdy elektorzy nie byli w stanie wybrać jednego kandydata, wynik 

wyborów został rozstrzygnięty przez Izbę Reprezentantów. Izba wybrała Johna Quincy 

Adamsa, który otrzymał głosy z 13 stanów. Udało mu się wyprzedzić Andrew Jacksona, 

który zdobył większość w 7 stanach i Williama H. Crawforda, który uzyskał poparcie w 4 

stanach. Nie obyło się jednak bez wzajemnych oskarżeń. Ówcześni politycy uważali, że 

przewodniczący Izby Henry Clay mógł sam dokonać wyboru i wskazał kandydaturę             

J. Q. Adamsa, który ostatecznie został wybrany na prezydenta USA. Sam Clay miał 

stwierdzić, że Crawford był za stary, by zostać prezydentem, a Jackson zbyt niebezpieczny 

jak na tak wysokie stanowisko . Dla wielu osób było to zaskakujące, ale Clay został 227

poproszony o zajęcie w gabinecie J. Q. Adamsa stanowiska Sekretarza Stanu. Fakt ten 

przyczynił się do posądzania tych dwóch polityków o uczestniczenie w aferze korupcyjnej. 

Warte podkreślenia jest to, iż na stanowisku wiceprezydenta znalazł się John Calhoun, 

który zdobył 182 głosy elektorskie. Jednak ten wybór nie uspokoił sytuacji wewnątrz 

struktur partyjnych. Właśnie w 1824 roku Demokratyczni-republikanie podzielili się. 

Nastąpił rozłam. Zwolennicy prezydenta zaczęli nazywać się National Republicans 

(Narodowi Republikanie) natomiast ich oponenci – Democratic Republicans 

 http://americanpoliticalbuttons.com/election-of-1824.html, z dn. 06.02.2020.227
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(Demokratyczni-republikanie) . Do powstającego ugrupowania National Republicans 228

przeszli John Q. Adams i Henry Clay. Obydwaj liczyli na to, że uda im się wygrać wybory. 

Jednak kandydatem National Republicans został John Q. Adams. Po drugiej stronie na 

czele ugrupowania Demokratycznych-republikanów stanął Andrew Jackson.  

Rozbicie partyjne na dwa mniejsze ugrupowania przyczyniło się do zakończenia 

pierwszego etapu w historii amerykańskich partii politycznych, etapu, który Amerykanie 

nazywali eksperymentalnym. Ówcześni politycy uczyli się kierowania państwem. 

Społeczeństwo było wewnętrznie podzielone, a dodatkowo liczba mieszkańców USA stale 

rosła. Plusem dwóch prezydentur Jamesa Monroe’a i późniejsza Johna Q. Adamsa było to, 

iż terytorium Ameryki zwiększyło się, do Unii weszła Floryda. Pojawiły się jednak nowe 

problemy, tym razem natury ekonomicznej i gospodarczej. Północ państwa uznawana była 

za centrum przemysłowe. Południe to stany rolnicze, ogromne plantacje, które 

produkowały głównie bawełnę, ryż i chmiel. Większą część pracy na roli wykonywali 

niewolnicy. Nowo przybyli mieszkańcy zachodnich stanów osiedlali się na terenach 

mniejszych farm, gdzie ziemia pod uprawę nie kosztowała dużo, gdzie można było 

budować nowe życie. Każda z grup miała inny pogląd na sytuację ekonomiczną. Różnice 

w poglądach tychże trzech grup uwidaczniały się w postulatach, które popierali. Z nimi 

natomiast miał radzić sobie ówczesny prezydent John Q. Adams. Przemysłowa Północ 

chciała wysokich podatków na towary importowane, by to, co produkowane w Ameryce, 

sprzedawać jako pierwsze. Uważano również, że to administracja państwa powinna mieć 

fundusze na remonty dróg i rozwijać transport, by zwiększyć sprzedaż produktów 

krajowych. Na Południu natomiast nie chciano zgodzić się na wysokie podatki, bo 

uważano, że one podnoszą ceny wszystkich produktów na rynku, w tym ceny bawełny          

i chmielu. Południowcy sprzeciwiali się również wydawaniu pieniędzy publicznych na 

rozbudowę komunikacji. Mieszkańcy Zachodu nie zgadzali się z Południowcami. Chcieli 

poprawy warunków transportowych, gdyż uważali, że nie da się wszystkiego dostarczać do 

nabywcy poprzez rzeki (takie jak Missisipi). Zgodnie uważali, że wysokie podatki 

nakładane na ich produkty pozwolą im godnie żyć i utrzymywać się z tego, co sami 

wyprodukowali. Społeczeństwo było podzielone, a sytuacja gospodarcza nie najlepsza – to 

również nie wpływało na umocnienie partii. Prezydent J. Q. Adams uważał, że państwo 

powinno działać sprawnie mimo tych różnic społecznych i kulturowych. Dewizą jego było 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 41-42.228
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hasło: Różne regiony, różne przemysły i gospodarki. Opowiadał się za stworzeniem 

nowego systemu bankowego .  229

Czas prezydentury J. Q. Adamsa pokazał słabość państwa. Politycy reprezentujący 

Demokratycznych-republikanów zdali sobie sprawę, iż należy jak najszybciej opracować 

nowy system działania i funkcjonowania maszyny wyborczej w strukturach partii. W tym 

momencie pierwszy system partyjny zaczął upadać, co przyspieszyło rozpad w partii 

Jeffersona. Spodziewano się, że po dominacji Demokratów powstanie kolejny etap              

z systemem dwupartyjnym w USA. 

 http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/biography/presidents-jqadams/, z dn. 13.02.2020.229
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2.5. Rola i znaczenie caucus w pierwszym systemie partyjnym 

 W czasie pierwszego systemu partyjnego precedensy i praktyka polityczna wywarły 

ogromny wpływ na rozwój polityczny Stanów Zjednoczonych, w tym również na rozwój 

partii politycznych. Do ważnych czynników kształtujących ówczesne amerykańskie partie 

można zaliczyć wpływ ideowy rewolucji francuskiej i instytucję zwaną caucus. 

 Podczas pierwszego systemu partyjnego w USA Demokratyczni-republikanie            

i Federaliści funkcjonowali na scenie politycznej jako parties in government. Ich zadaniem 

było zwracanie przede wszystkim uwagi na sprawy bieżące państwa . Model ten 230

ukształtowali ówcześni amerykańscy mężowie stanu i początkujący politycy. Powstanie 

specyficznego systemu partyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostało 

przyspieszone przez rewolucję francuską, odgrywającą potężną rolę w wewnętrznej 

polityce amerykańskiej. W tym czasie opinia publiczna była zwrócona przeciwko Wielkiej 

Brytanii, jednocześnie nie odczuwała szczególnego przywiązania do sprzymierzonej w tym 

czasie Francji. Wybuch rewolucji francuskiej spowodował, że w społeczeństwie 

amerykańskim narodził się duch walki o własne prawa. Francuska Deklaracja Praw 

Człowieka i Obywatela oraz retoryka polityczna przepełniona zagadnieniami wolności 

jednostki i równości przeciw przywilejom nawiązywały do zasad amerykańskiej kultury       

i dopiero co zakończonej wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Polityka 

wewnętrzna Federalistów została połączona przez część amerykańskiej opinii publicznej      

z antyamerykańską polityką zagraniczną . 231

Drugim elementem i determinantą specyficzną tylko dla amerykańskiej sceny 

politycznej był caucus, czyli spotkanie członków parlamentarzystów w Kongresie. Po raz 

pierwszy w 1796 roku w czasie wyborów udało się wykształcić linie partyjne, co 

spowodowało, że dwa ugrupowania stały się nieodłączną częścią amerykańskiego życia 

politycznego . Natomiast sam partyjny caucus stał się pod koniec XIX wieku 232

najważniejszym instrumentem umożliwiającym spoistość partyjną. Pierwszy kongresowy 

caucus odbył się 2 kwietnia 1796 roku, kiedy Demokratyczni–republikanie zebrali się, by 

dyskutować na temat kontrowersyjnej sprawy przywłaszczenia funduszy przeznaczonych 

 J. H. Aldrich, Why Parties? The Origins and Transformation of the Political Parties in America, The 230

University of Chicago Press, Chicago and London 1995, s. 95.
 A. Bryk, Federaliści u władzy … op. cit., s. 75 i 78.231

 N. E. Cunnigham Jr, The Jeffersonian Republicans … op. cit., s. 94.232
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na podpisanie Jay Treaty  z Anglią. Dodatkowo w tym czasie nastąpił kryzys YXZ , 233 234

który spowodował falę sprzeciwu wobec sojuszników francuskich . Caucus miał służyć 235

jako arena dla przygotowań i ochrony polityki partyjnej . Powstające linie polityczne 236

wpłynęły na polepszenie systemu głosowania w obu izbach Kongresu Amerykańskiego . 237

Kształtujący się system nosił oficjalną nazwę kongresowego caucusu, natomiast mniej 

oficjalną była King Caucus .  238

Warto zaznaczyć, że w czasie pierwszego systemu partyjnego caucus przebiegał 

zgodnie z dwoma zasadami. Po pierwsze, w trakcie obrad wykluczano tzw. outsiderów, po 

drugie, dbano o to, by przestrzegać dyscypliny. W każdym przypadku złamanie którejś          

z zasad groziło wykluczeniem ze spotkania. W niedługim czasie caucus działały w taki 

sposób, że powodowały rozwój partii politycznych w większości legislatur stanowych . 239

Dla przykładu w 1816 roku kongresowy caucus Republikanów wybrał do startu                

w wyborach prezydenckich J. Monroe’a, który uzyskał 65 głosów do 54 głosów względem 

popularnego Sekretarza Stanu Williama Crawforda z Georgii. Federaliści przedstawili 

kandydaturę Rufusa Kinga z New York. Niestety udało mu się zdobyć  głos w zaledwie       

w 3 stanach (Massachusetts, Connecticut i Delaware), co pokazywało, że prawybory              

w partii w pierwszym systemie partyjnym przebiegały głównie jako spotkania caucus’owe. 

Spotkania caucus były stosowane przez obie partie . 240

Caucus był oficjalną formą wyboru od 1800 roku do kontrowersyjnych wyborów      

z 1824 roku. System ten z powodzeniem stosowany był przez prawie cały pierwszy system 

 Traktat Jay Treaty został podpisany dnia 19 listopada 1794 roku. Jego celem miało być uregulowanie 233

nierozwiązanych kwestii między Anglią a USA, Traktat okazał się niepopularny wśród amerykańskiej opinii 
publicznej, ale osiągnął cel, jakim było utrzymanie pokoju między dwoma narodami i zachowanie 
neutralności USA.

 Kryzys XYZ to w rzeczywistości dyplomatyczny incydent między Francją a Ameryką w roku 1797, który 234

doprowadził do niezadeklarowanej wojny na morzu. Konflikt zakończył się w 1800 roku, a traktat pomiędzy 
obydwoma państwami wszedł w życie w 1801 roku.

 M. Borden, Charge and Countercharge: The Election of 1800, [w:] Political Parties in America, Vol. 1, 235

1789-1828, red. W. E. A. Bernhard, G. P. Putnam’s Sons, New York 1983, s. 270.
 R. M. Goldman, Search for Consensus. The Story of the Democratic Party, Temple University Press, 236

Philadelphia 1979, s. 16; R. M. Goldman, The Democratic Party in American Politics, The Macmillan 
Company, New York 1966, s. 40.

 L. S. Maisel, Political Parties and Elections in the United States, An Encyclopedia N-Index, Garland 237

Publishing, New York 1991, s. 854.
 M. Moos, S. Hess, Hats in the Ring, Random House, New York 1960, s. 20.238

 A. Ranney, W. Kendall, Democracy and the American Party System, Harcourt, Brace and Company, New 239

York 1956, s. 97.
 A. M. Ludwikowska, R. R. Ludwikowski, System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na 240

tle porównawczym, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” [T.] 5, nr 3 (2008), s. 32.
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partyjny w czasie nominacji na stanowisko prezydenta państwa . System caucus był 241

także stosowany na poziomie stanowym w celu wyboru gubernatora . Dlaczego system 242

ten upadł? Odpowiedzi można udzielić, przyglądając się sytuacji w stanie Ohio. Tutaj 

właśnie najbardziej widoczny był narastający konflikt pomiędzy członkami partii 

Demokratycznych-republikanów i niezadowolenie ze sposobu wyboru kandydatów na 

najwyższe urzędy . Startujący w wyborach kandydaci nie byli w stanie przekonać do 243

siebie swoich zwolenników. W odniesieniu do ostatnich wyborów w czasie pierwszego 

systemu partyjnego np. w stanie Ohio większość uzyskiwał John Q. Adams i H. Clay , 244

pierwszy jako prezydent, drugi jako wiceprezydent. Wybory w 1824 roku przyczyniły się                

w znaczny sposób do wywołania procesu zmian, które zostały nazwane procesem 

realignment. Wszystkie czynniki polityczno - ekonomiczno - społeczne zostaną opisane       

w kolejnym rozdziale. Pod koniec pierwszego systemu partyjnego widoczne było 

osłabienie się Partii Demokratycznych-republikanów . To natomiast doprowadziło do 245

rozbicia wewnątrzpartyjnego i powstania dwóch ugrupowań politycznych, które w czasie 

kolejnego systemu partyjnego odgrywać będą duże znaczenie dla amerykańskiego systemu 

partyjnego.  

 L. Epstein, Political Parties in the American Mold, The University of Wisconsin Press, Madison 1986,         241

s. 86.
 R. K. Scott, R. J. Hrebenar, Parties in Crisis. Party Politics in America, John Wiley and Sons, New York - 242

Toronto 1979, s. 123.
 D. J. Ratcliffe, Party Spirit in a Frontier Republic … op. cit., s. 241.243

 D. J. Ratcliffe, The Role of Voters and Issues in Party Formation: Ohio 1824, „Journal of American 244

History 59”, 1973, s. 847-870.
 D. J. Ratcliffe, Party Spirit in a Frontier Republic … op. cit., s. 243.245
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ROZDZIAŁ 3. Demokratyzacja amerykańskiego życia politycznego a Partia 

Demokratyczna w drugim systemie partyjnym (1824-1860) 

Rozdział trzeci to próba pokazania procesu powstawania silnej Partii 

Demokratycznej w okresie obejmującym lata od przełomu 1824 do 1860 roku.                    

W amerykańskich publikacjach dotyczących tego okresu w dziejach USA to czas drugiego 

systemu partyjnego. Badacze tego okresu nie byli jednak w stanie określić, kiedy 

dokładnie się zaczął. Wiadomo, że poprzedzony został zmianami, które nazwane zostały 

pierwszym procesem realignment. W pierwszej części rozdziału pokazane zostały zmiany, 

które go spowodowały, jak również wpływ, jaki pierwszy proces realignment wywarł na 

funkcjonowanie Partii Demokratycznej. Zmiany wprowadzane sukcesywnie przez Martina 

van Buren’a doprowadziły do utworzenia Partii Demokratycznej. Co jednak zaskakujące, 

pomimo wkładu, jaki T. Jefferson włożył w powstanie pierwszego systemu partyjnego, to 

Martin van Buren został uznany przez wielu politologów i historyków amerykańskich za 

prawdziwego ojca amerykańskiego systemu partyjnego . Natomiast Andrew Jackson  246 247

przyczynił się do tego, by spopularyzować ruch tworzących się Demokratów . To właśnie 248

temu prezydentowi została poświęcona znaczna część drugiego podrozdziału, ponieważ to 

za jego kadencji zaczęły zachodzić największe zmiany. Zmiany te na samym początku 

trwania drugiego systemu partyjnego zogniskowane by ły wokó ł spraw 

wewnątrzpartyjnych. Uważano, że aby silna partia mogła zaistnieć na amerykańskiej 

scenie politycznej, potrzebne były spotkania członków partii. Demokraci w czasie 

drugiego systemu po raz pierwszy zorganizowali Narodową Konwencję Partii 

Demokratycznej - Democratic National Convention (DNC). W jej skład od roku 1832 

wchodzili członkowie wybierani przez stanowe struktury partyjne . 249

 H. C. Mansfield Jr, Political Parties and American Constitutionalism, [w:] American Political Parties and 246

Constitutional Politics, red. P. W. Schramm, B. P. Wilson, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham 
1993, s. 5; Zob. szerz.: D. McSweeney, J. Zvesper, American Political Parties: the Formation, Decline and 
Reform of the American Party System, Routledge, London 1991, s. 47-52; J. W. Ceaser, Presidential 
Selection, Princeton University Press, Princeton 1979, rozdział 3; D. V. Weatherman, From Fraction to 
Parties, [w:] Natural Right and Political Right, red. T. B. Silver, P. W. Schramm, Carolina Academic Press, 
Durnham 1979, s. 401-413.

 W amerykańskiej historiografii prezydenta A. Jacksona jego zwolennicy nazywali Old Hickory (stare 247

drzewo hikorowe), natomiast przeciwnicy polityczni mówili o nim złośliwie King Andrew I.
 T. P. Abernathy, Andrew Jackson and the Rise of Southwestern Democracy, „American Historical 248

Review”, Vol. XXXIII, październik 1927, s. 64-76, http://www.jstor.org/discover/10.2307/1838111?
sid=21105784164241&uid=3738840&uid=2&uid=2129&uid=70&uid=4, z dn. 11.02.2020.

 G. D. Wekkin, Democrat versus Democrat, University of Missouri Press, Columbia 1984, s. 6.249
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W następnej części rozdziału przedstawione zostały sylwetki kolejnych członków 

partii biorących udział w najważniejszych wyborach w państwie. Sposób, w jaki byli 

wybierani właśnie w czasie drugiego systemu zaczął się stabilizować. Nominacyjna 

konwencja krajowa przyczyniła się do lepszego zorganizowania partii i stała się 

nieodłączną częścią powstającego drugiego amerykańskiego systemu partyjnego . 250

Krajowa konwencja partyjna w swoich szeregach zrzeszała delegatów wybieranych przez 

stanowe konwencje. Powstanie centralnej organizacji partii wymusiło utworzenie 

specjalnych komitetów partyjnych istniejących w każdej jednostce terytorialnej, które 

podejmowały wszelkie zadania związane z wyborami. Partyjna konwencja krajowa zajęła 

miejsce kongresowego caucusu. Jednak początek tych zmian był żmudny, bo Demokratów 

spotkały spore kłopoty organizacyjne związane przede wszystkim z dużym terytorium 

państwa, trudnościami komunikacyjnymi, ambicjami i przyzwyczajeniami polityków . 251

Dlatego postanowiono, że Narodowa Konwencja Partii Demokratycznej stała się regularną 

instytucją partyjną, która tak jak Kongres miała ustalony czas spotkania . R. McCormick 252

nazwał te zachodzące zmiany ukrytą rewolucją … w wyborczym środowisku (hidden 

revolution … in electoral environment ). 253

Sam jednak proces zmian trwał cztery lata, by w końcu 1828 roku dać podwaliny 

pod silną Partię Demokratyczną . Od 1828 roku aż do wybuchu wojny secesyjnej w 1860 254

roku można było zaobserwować procesy zmian społeczno-gospodarczych wynikające                

z rozszerzenia się elektoratu Demokratów. Struktura amerykańskiego społeczeństwa, grup 

etnicznych i religijnych miała duży wpływ na kształtowanie się programu politycznego 

Demokratów w tym czasie. Ostatnią część  rozdziału zajęła analiza programu politycznego 

partii. Proces zmian zachodzących wewnątrz struktur Partii Demokratycznej pozwolił na 

dopełnienie obrazu partii, która początkowo chciała nadal bazować na etosie T. Jeffersona. 

Analiza wszystkich czynników pozwoliła na pokazanie pełnego rozwoju Partii 

Demokratycznej w drugim amerykańskim systemie partyjnym. Rozwój ten dał członkom 

 Democratic National Political Conventions, http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf, s. 1- 250

55, z dn. 26.04.2019.
  I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 47.251

 Ch. Fulton, The History of the Democratic Party from Thomas Jefferson to Grover Cleveland,                    252

P. F. Collier, Publisher, New York 1892, s. 155.
 R. McCormick, The Second American Party System, University of North Carolina Press, Chapel Hill 253

1966, s. 34-125.
 R. V. Remini, Martin van Buren and the Making of the Democratic Party, Columbia University Press, 254

New York 1959, s. 125.
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partii przewagę w Kongresie i w Białym Domu od 1820 roku aż do 1861 roku . Jednak 255

ramy czasowe rozdziału zamknął rok 1860, kiedy to doszło do drugiego procesu 

realignment, a niebezpieczeństwo wojny secesyjnej zbliżało się coraz bardziej. 

 Y. Eyal, The Young America Movement and the Transformation of the Democratic Party 1828-1861, 255

Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 18.
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3.1. Pierwszy proces realignment w USA w latach 1824-1828 

 U podstaw pierwszego procesu realignment w USA leżały przyczyny 

ekonomiczno-społeczne oraz kwestia niewolnictwa. W roku 1819 wystąpiło głębokie 

załamanie gospodarcze. W tym samym czasie zaostrzyła się także kontrowersja między 

Północą a Południem dotycząca niewolnictwa. Druga dekada XIX wieku to także moment, 

kiedy słabły ideały republikańskie z okresu rewolucji. Wszystkie te czynniki wpłynęły na 

pogłębienie się rozbicia politycznego. Ujawniło się ono m.in. poprzez start w wyborach 

prezydenckich w roku 1824 aż czterech kandydatów. Oprócz A. Jacksona na listach 

wyborczych pojawiły się także nazwiska: Johna Q Adamsa, Henry’ego Claya i William 

Crawforda . Warto dodać, że wszyscy czterej byli kandydatami Partii Demokratycznych-256

republikanów. Pomimo zdobycia największej liczby głosów Jackson nie został wybrany na 

prezydenta USA. Na amerykańskiego prezydenta zaprzysiężono J. Q. Adams’a. 

Natychmiast po ogłoszeniu wyników wyborów w 1824 roku zwolennicy pokonanego 

wówczas A. Jacksona przystąpili do kolejnej kampanii wyborczej. Nowe techniki 

agitacyjne, jakie zastosowali, przyniosły aktywnemu A. Jacksonowi nie tylko popularność, 

ale także zwiększały jego szansę na przyszłą wygraną. Aktywiści partyjni odwiedzali 

bowiem wyborców w domach, w miastach i miasteczkach wznoszono; słupy z hikory, 

nawiązujące do słupów wolności z czasów Rewolucji Amerykańskiej . Wyborcy 257

pokazali, że popierali A. Jacksona bardziej niż elektorzy. Ta swoistego rodzaju rewolucja 

była przede wszystkim oparta o sukces, który odniósł sam A. Jackson. Dobrą decyzją 

polityczną było sformułowanie koalicji z Martinem van Buren’em, który okazał się 

geniuszem politycznym. Mały Magik, bo tak van Buren’a nazywano, nigdy nie zapomniał 

o swoich korzeniach. Miał cały czas na uwadze dobro wszystkich obywateli, a najbardziej 

ludności pracującej . Wszyscy współpracownicy A. Jacksona angażowali się.                     258

w budowanie silnej narodowej, partyjnej organizacji, która miałaby nieustanny kontakt ze 

społeczeństwem amerykańskim. Amerykanie wykazywali zmęczenie prezydenturą Johna                   

Q. Adamsa i gotowość na zmiany. Prowadzona walka polityczna, wysiłki w celu 

mobilizacji zwolenników rozpoczęły proces demokratyzowania się amerykańskiej sceny 

 N. E. Cunningham Jr, The Jeffersonian Republican Party, [w:] History of U. S. Political Parties, red.                        256

A. M. Schlesinger Jr, T. 1, Chelsea House Pub, New York 1980, s. 269.
 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 332.257

 R. M. Goldman, Search for Consensus … op. cit., s. 35. 258
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politycznej. Ważnym punktem wskazującym na pewne zmiany był fakt, iż na 

amerykańskiej scenie politycznej zaczęło pojawiać się nowe pokolenie polityków 

pragnących dojść do władzy. Młodym politykom, takim jak A. Jackson, udawało się 

zaistnieć na scenie politycznej mimo występujących silnych wpływów przywódców 

stanowych, którzy niechętni byli zmianom. W tym krótkim czasie pierwszego procesu 

realignment można zauważyć, że Demokraci chcieli zbudować silną machinę partyjną oraz 

wprowadzić nowy, zorientowany na przyciągnięcie mas, styl przeprowadzania następnych 

kampanii wyborczych. 

W czasie trwania pierwszego procesu realignment w USA można było 

zaobserwować zwiększenie aktywności społeczeństwa. Coraz większa liczba obywateli 

zaczynała interesować się polityką własnego państwa. Czytając gazety i pojawiające się       

w nich artykuły o poszczególnych politykach, budowali własną świadomość polityczną         

i coraz chętniej brali udział w wyborach. Nie tylko społeczeństwo włączyło się aktywnie        

w kampanię wyborczą, ale i grupy osób tworzące stowarzyszenia. Jedną z organizacji, 

która udzieliła poparcia A. Jacksonowi, było stowarzyszenie Tammany Hall. Siła tych 

głosów pozwoliła mu wygrać wybory i następnie przyspieszyło stworzenie spoils system        

i zbudowanie silnych podstaw do funkcjonowania przyszłej Partii Demokratycznej. 

Pierwszy proces realignment wpłynął także na wykształcenie konwencji krajowej, która 

stała się najważniejszą instytucją partii. Konwencję partyjną Demokratów (Democratic 

National Convention – DNC) zwoływano co cztery lata. Członkowie konwencji byli 

reprezentantami organizacji stanowych. Delegatów z Partii Demokratycznej wybierano          

w trojaki sposób: w trakcie mniejszych konwencji w poszczególnych stanach, w czasie 

prawyborów prezydenckich lub w czasie zebrań komitetów stanowych. Podczas takich 

spotkań Demokraci zazwyczaj wskazywali kandydatów na stanowisko prezydenta                

i wiceprezydenta, a także debatowali nad programem partii, który po każdym spotkaniu 

konwencyjnym był spisywany. Konwencja Partii Demokratycznej stała się regularną 

instytucją partyjną, która miała ustalony czas spotkania . W organizacji partii ważne 259

miejsce zajmowała także konwencja stanowa. Zadaniem jej członków było uchwalanie 

programu i wyznaczanie zasad funkcjonowania struktur partii. Stanowe konwencje 

koncentrowały się na podstawowym poziomie aktywizacji partii politycznych, na 

partyjnych wiecach, dystrybucji partyjnej literatury, wyborach przedstawicieli partyjnych 

 Ch. Fulton, The History of the Democratic Party … op. cit., s. 155.259
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na konwencje narodowe, zbieraniu funduszy pieniężnych, zapobieganiu wymuszeniom, 

drukowaniu list wyborczych, przygotowaniu list uprawnionych do głosowania. Na 

początku funkcjonowania konwencja stanowa odgrywała dużą rolę, z biegiem lat jednak, 

wraz ze wzrostem popularności prawyborów, rola tego rodzaju konwencji znacznie 

zmalała. Obok konwencji stanowych istniały także konwencje miast i hrabstw, które 

stanowiły podstawową jednostkę w strukturze partyjnej Demokratów. Konwencje               

w miastach i hrabstwach rozwijały świadomość polityczną obywateli, a popierając 

lokalnych kandydatów sprawiały, że zainteresowanie działaniami politycznymi wzrastało. 

Z biegiem lat partyjna konwencja krajowa zajęła miejsce kongresowego caucusu. Jednak 

początek tych zmian był trudny, bo partię dotknęły spore kłopoty organizacyjne, które 

związane były przede wszystkim z dużym terytorium państwa, trudnościami 

komunikacyjnymi, ambicjami i przyzwyczajeniami polityków . 260

 Proces realignment przyspieszył wykształcenie zasad funkcjonowania drugiego 

systemu partyjnego. Czas pomiędzy tymi dwoma wyborami prezydenckimi, pomiędzy 

1824 a 1828, pozwolił na umocnienie się Demokratów, co dobitnie wykazały późniejsze 

wyniki wyborów opisane w kolejnym podrozdziale. Wybory prezydenckie z 1828 roku 

uwidoczniły zwiększającą się rywalizację między Demokratami a Wigami, co po wygranej 

A. Jacksona było jeszcze bardziej wyraźne. Początkowo myślano, że proces zmian był 

jednorazowy. Jak później można było zauważyć, proces realignment powtarzał się mniej 

więcej co trzydzieści lat i stał się od 1824 roku jednym ze zjawisk charakteryzujących 

amerykańską scenę polityczną. Proces ten stał się także linią podziału pomiędzy kolejnymi 

systemami partyjnymi w amerykańskiej literaturze historycznej i politologicznej. 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 47. 260
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3.2. Partia Demokratyczna 1828-1860 

Wybory 1828 roku były najbrudniejszą i najbardziej wulgarną kampanią polityczną               

w dotychczasowej historii USA. Johna Q. Adamsa oskarżano o wydawanie państwowych 

funduszy na profanujący urząd prezydenta sprzęt do uprawiania hazardu. Ataki na jego 

osobę były coraz bardziej brutalne. Przeciwnicy polityczni wyciągali niepochlebne 

informacje dotyczące jego pochodzenia i rodziny. Zastosowano nowe techniki                      

w prowadzeniu kampanii wyborczej. Osoby popierające A. Jacksona, oprócz 

przedstawiania w złym świetle sylwetki politycznej kontrkandydata Johna Q. Adamsa, 

uwypuklały swoje oddanie dzielnemu żołnierzowi Jacksonowi. Na znak poparcia jego 

zwolennicy nosili przy czapkach dopięte kawałki hikorowego drzewa. Ogłoszono nawet 

plan sadzenia tego typu drzew. Doszło do tego, że sprzęt domowy, taki jak miotły i laski, 

miał być wykonywany z tego rodzaju drzewa. Wszyscy zwolennicy Jacksona jednogłośnie 

wychwalali jego osobę i wierzyli w jego misję . 261

W czasie kampanii wyborczej 1828 roku J Q. Adamsa popierali bankierzy, 

urzędnicy i plantatorzy. Jeśli chodzi o rozkład topograficzny, to Andrew Jackson zyskał 

głosy mieszkańców Zachodu i Południa, natomiast Adams głosy mieszkańców stanów 

wschodnich, ale bez stanu Pennsylvania i części stanu New York. Na korzyść Jacksona 

przemawiał fakt, iż społeczeństwo doceniało jego odwagę i heroizm w czasie wojny 

amerykańsko-angielskiej, ale wrażenie robił też jego dorobek polityczny jako gubernatora        

i senatora. Uważano, że jeśli sprawdził się jako dobry dowódca, to sprawdzi się jako 

prezydent. Jacksona popierali wojskowi, zwolennicy ekspansji państwa na Zachód, 

farmerzy, ale również nacjonaliści, którzy uważali go wręcz za bohatera narodowego . 262

Wielu badaczy tego okresu twierdzi, że wybór A. Jacksona na prezydenta USA to 

największy przejaw narastającej demokratyzacji amerykańskiego życia politycznego. O ile 

w 1824 roku głosował tylko co czwarty uprawniony wyborca, o tyle w 1828 roku już co 

drugi. Frekwencja rosła m.in. dlatego, że w tym czasie we wszystkich stanach 

wprowadzono powszechne prawo wyborcze dla białych dorosłych mężczyzn . Do 263

poszerzenia elektoratu przyczyniło się m.in. zlikwidowanie podatku, wnoszenie którego 

było wcześniej warunkiem oddania głosu. W wyborach naprzeciw siebie stanęło dwóch 

 http://americanpoliticalbuttons.com/election-of-1828.html, z dn. 15.04.2020.261

 L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 172.262

 J. Heideking, Amerykańscy … op. cit., s. 142.263
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kandydatów: Andrew Jackson i John Q. Adams. J. Q. Adams był reprezentantem 

ugrupowania National Republicans, które powstało w 1824 roku. Nazywane było ono 

także Anti-Jacksonian Party. Zwolennicy J. Q. Adamsa nazywali siebie także Adams Men. 

Jackson wierzył, że uda mu się wygrać i udowodnić ugrupowaniu National Republicans, że 

tym razem nie zabiorą mu głosów elektorskich. Tabela poniżej pokazuje rozkład głosów. 

Tabela 9. Wyniki wyborów z 1828 roku 

Źródło: Historical Statistics of the United States, 1789-1945, United States, Bureau Of The Census, 
Government Press, Washington D. C. 1949, s. 289. 

 Elektorzy oddali zdecydowanie więcej głosów na kandydaturę Jacksona. Jednak po 

przeliczeniu głosów powszechnych okazało się, że społeczeństwo było podzielone. Jak 

można zauważyć na podstawie danych w tabeli powyżej, różnica w wielkości społecznego 

poparcia dla obu kandydatów nie była duża. Większa różnica w ilości oddanych głosów 

była widoczna w odniesieniu do kandydatów do urzędu wiceprezydenta. Tutaj wynosiła 

ona ponad 34% . Sam rozkład głosów pokazywał jednak, że Demokraci zyskiwali 264

przewagę nad drugą co do wielkości partią Narodowych Republikanów, co dokładnie 

obrazuje mapa poniżej. 

Kandydat na 
prezydenta

Partia
Liczba oddanych 

głosów
Głosy elektorskie

Andrew Jackson Demokraci 647 286 178

John Q. Adams Narodowi Republikanie 508 064 83

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1828-overview/,  264

z dn. 15.04.2020.
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Mapa 3. Rozkład głosów elektorskich oddanych w czasie wyborów w 1828 roku 

Źródło: http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/25540, z dn. 16.04.2020. 

 Wysiłki organizatorskie zwolenników Jacksona pozwoliły na przeprowadzenie 

sprawnej kampanii prezydenckiej i zdobycie dla kandydata dużego poparcia. Wybory 

elektorskie rozpoczęły się 31 października 1828 roku wyborami w stanie Ohio                     

i Pennsylvania. Zakończyły się tego samego roku dnia 13 listopada po oddaniu głosów         

w stanie North Carolina. Elektorzy zebrali się, by zagłosować 3 grudnia 1828 roku. Wynik 

dla Johna Q. Adamsa był zadziwiający, bo ilość oddanych głosów w czasie tych wyborów 

pokrywała się z ilością głosów oddanych w 1800 roku na jego ojca - Johna Adamsa. John 

Q. Adams wygrał w stanie: New Jersey, New England, Delaware i Maryland. Natomiast 

Jackson zdobył wszystkie głosy w pozostałych stanach . Niemal od razu po ogłoszeniu 265

wyników wyborów partia Demokratyczno-republikańska przedstawiła plan działania na 

najbliższe kilka miesięcy prezydentury Jacksona. Najważniejszymi sloganami 

politycznymi powtarzanymi przez Jacksona i jego zwolenników w tym czasie były: Ludzie 

to rząd i Ludzie są monarchami, ich wola jest najważniejsza . 266

Oficjalnie 4 marca 1829 roku Andrew Jackson złożył przysięgę prezydencką, 

zapoczątkowując tym samym popularny do dziś mit funkcjonujący w USA                           

o możliwościach uzyskania najwyższego stanowiska w państwie przez każdego 

obywatela . Po objęciu fotela prezydenckiego przez A. Jacksona jego zwolennicy zaczęli 267

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1828-overview/,     265

z dn. 15.04.2020.
 Off the People, The 200-year History of the Democratic Party, General Publishing Group, Los Angeles 266

1992, s. 50-51.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 44.267
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nazywać siebie Demokratami. Partia zrzeszała w swoich szeregach farmerów i pracujących 

Amerykanów . Złożona była z grup, które wspólnie działały, niezależnie od różnic 268

ekonomicznych, etnicznych i religijnych . Dodatkowo sam prezydent Jackson pokazał, 269

że ceni osoby posiadające różne umiejętności, a nie reprezentujące zamożne klasy 

społeczne. W świadomości ówczesnego społeczeństwa amerykańskiego prezydent                  

A. Jackson był pierwszym prezydentem USA, który otoczył się grupą ludzi                           

i wykształconych, i oddanych. Dlatego gabinet A. Jacksona nazywany był Kuchennym 

Gabinetem (Kitchen Cabinet). Gabinet Jacksona to Martin van Buren, Amos Kendall 

reprezentujący stan Kentucky, Roger Taney ze stanu Maryland, ale także wielu innych 

działaczy partii, którym wspólnie udało się zbudować narodową strukturę partyjną . 270

Właśnie ta grupa ludzi pomagała prezydentowi przygotowywać jego akty i rozporządzenia 

mające zmieniać amerykańską rzeczywistość polityczną. Prezydent Jackson wpłynął na 

modyfikację sposobu porozumiewania się w Kongresie i ze stanowymi organizacjami 

partyjnymi. Członkami gabinetu prezydenta były osoby, które rozumiały, w jaki sposób 

ewoluowała scena polityczna, i jak decyzje polityczne wpływały na zachowanie wyborców 

wobec bieżących spraw. Dla przykładu senator Martin van Buren był przez cały czas           

w kontakcie ze swoimi doradcami. Choć Kuchenny Gabinet proponował strategię i taktykę 

politycznego działania dla prezydenta, to i tak ostateczną decyzję podejmował                    

A. Jackson . 271

 Pomimo posiadania w swoim gronie specjalistów prezydent Jackson już na 

początku swojej prezydentury musiał zmierzyć się z problemem tworzenia struktury 

partyjnej. Wyłoniły się różnice, które spowodowały liczne dezercje z grona jego 

zwolenników . Tradycjonaliści z Partii Demokratycznej patrzyli wstecz na sytuację           272

i scenę polityczną końca XVIII wieku i znaleźli inspirację w jeffersonowskiej wizji . 273

Mimo tych wewnątrzpartyjnych nieporozumień wielu Amerykanów sądziło, że dzięki 

osobie A. Jacksona w końcu uda się wykorzystać spuściznę po T. Jeffersonie i zamienić 

 A. R. Gitelson, R. L. Dudley, M. J. Dubnick, American Government: Myths and Realities, Oxford 268

University Press, Oxford 2014, s. 154.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 44.269

 A. J. Reichley, op. cit., s. 71-72.270

 R. M. Goldman, Search for … op. cit., s. 36.271

 M. A. Jones, Historia USA, Narody i cywilizacje, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2002, s. 174.272

 L. Benson, The Concept of Jacksonian Democracy, Princeton University Press, Princeton 1961,                 273

s. 105-106.
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oficjalny rządowy program w działania . Jak mówiono wśród zwolenników Jacksona, to 274

demokracja czasów Jeffersona (Jeffersonian Democracy) miała pomóc w przejęciu władzy 

przez masy ludności pracującej. By jednak wprowadzić ją obecnie należało uzyskać 

wsparcie zamożnej części społeczeństwa i przede wszystkim rządu federalnego . Andrew 275

Jackson stwierdził, że bazowanie na dorobku T. Jeffersona i filozofii Demokratycznych-

republikanów przyniesie efekt . Miał do tego dobrze przygotowany grunt, bo Partia 276

Demokratyczna na początku drugiego systemu partyjnego była partią większościową. 

Większość ówczesnego społeczeństwa amerykańskiego popierała jej program i przywódcę. 

Teoria i praktyka jacksonizmu zakładała zrównanie praw wyborczych z prawami 

obywatelskimi przy jednoczesnej gloryfikacji urzędu prezydenta jako ucieleśnienia woli 

ludu. Zarazem jednak demokracja wyrastała z ducha jeffersonowskiego republikanizmu,       

a sam A. Jackson, ukształtowany pod wpływem idei T. Jeffersona, nie przestawał 

podkreślać takich republikańskich cnót jak: oszczędność, wypłacalność czy mała 

liczebność rządu. 

Tak rozpoczęta prezydentura A. Jacksona dała początek istnieniu silnej Partii 

Demokratycznej. Partii, która stała się koalicją grup polityków z różnych stanów 

połączonych wspólnym celem: uzyskanie dobrego wyniku wyborczego partii. Układ tej 

koalicji ulegał zmianom w zależności od aktualnej sytuacji wewnętrznej państwa. Podziały 

występujące w niej stanowiły zarówno efekt działalności przywódców i ich decyzji, jak          

i zmian zachodzących w szybko rosnącym i zmieniającym się społeczeństwie 

amerykańskim . Zwolennicy z północno-wschodniej części państwa popierali cła 277

ochronne. Sprzeciwiali się natomiast żądaniom płynącym z Południa, którego mieszkańcy 

opowiadali się za zwiększeniem wydatków na wzmocnienie państwa. Południowcy 

głosowali za obniżeniem cła i zasadą, że żaden stan Unii nie może zmieniać prawa 

federalnego. Zachodni zwolennicy A. Jacksona chcieli taniego państwa, tak by odejść od 

dość skomplikowanego i korupcjogennego wymogu uzyskiwania statutów stanowych 

przez nowe przedsiębiorstwa na rzecz przystępnej procedury rejestracji nowych firm . 278

Mieszkańcy Zachodu uważali, że należy wzmocnić państwo od wewnątrz. Dodatkowo 

 V. Deloria Jr, C. M. Lytle, American Indians, American Justice, University of Texas Press, Austin 1983,   274

s. 6.
 C. A. Beard, Economic Origins of Jeffersonian Democracy, Macmillan, New York 1915, s. 467.275

 R. A. Rutland, The Democrats … op. cit., s. 65.276

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 44.277

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 331.278
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oczekiwali ograniczenia wydawania dużych środków finansowych na usprawnienie 

transportu czy innych wydatków na wzmocnienie państwa i utrzymania 

niskoprocentowych pożyczek. 

 Prezydent Jackson wspierał politycznie i gospodarczo równouprawnienie 

obywateli. Przeforsowano powszechne i niezwiązane z cenzusem majątkowym prawo 

wyborcze, a dzięki jego liberalizacji rosły wpływy coraz liczniejszych mniejszych grup 

społecznych . Wraz z poszerzaniem się obszaru Stanów Zjednoczonych coraz większa 279

liczba nowych obywateli chciała brać udział w życiu politycznym państwa. Dodatkowo 

wydłużenie granic stanów powodowało napływ imigrantów, którzy mieli osiedlać się na 

nowych terenach. Wiedząc, że przybyli obywatele nie mieli dużych oszczędności, Jackson 

wspierał pomysł poszerzenia elektoratu popierając ideę odchodzenia od kryterium 

dochodowego. Prezydent Jackson chciał, by w życiu politycznym państwa uczestniczyła 

jak największa liczba osób. Dlatego chciał, aby Demokraci otworzyli swoje struktury na 

zwykłego obywatela. Jego zdaniem mimo, iż coraz większa liczba obywateli uzyskiwała 

prawo wyborcze, to nie uszczuplało to prerogatyw klasy politycznej . Uważał, że w celu 280

zbliżenia się do wyborcy lokalne kluby polityczne powinny organizować spotkania                 

z potencjalnymi wyborcami. Zdobywanie zwolenników mogło odbywać się na wiele 

sposobów. Współpracownicy A. Jacksona organizowali m.in. parady, spotkania i rozmowy 

z mieszkańcami danego miasta. W zyskiwaniu poparcia dla niego pomagał fakt, iż nie był 

wplątany w żadne afery finansowe. Na Południu i Zachodzie uznawano go za jednego ze 

swoich, plantatora, zwolennika niewolnictwa i nieprzyjaciela Indian . 281

 Kiedy czas pierwszej prezydentury Jacksona dobiegał końca, trzeba było zająć się 

organizacją kolejnej kampanii wyborczej. Postanowiono przygotować jedno ogólne 

spotkanie dla wszystkich zwolenników ówczesnego prezydenta i wszystkich zwolenników 

Partii Demokratyczno-republikańskiej. Plan był jeden: zgłosić ponownie i przegłosować 

kandydaturę Jacksona. Delegaci zebrali się w Baltimore, w stanie Maryland w  końcu maja 

1832 roku . Pierwszy dzień konwencji przypadł na 21 maja. Ten zjazd partyjny dał 282

początek Partii Demokratycznej. Na spotkaniu obecnych było 334 delegatów ze 

 Mocarstwa świata. 6, Fryderyk Wielki, Napoleon I, Stany Zjednoczone Ameryki, Związek Radziecki, 279

Muza, Kraków 1996, s. 212.
 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 331.280

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 46.281

 Według A. J. Reichleya (The Life of the Parties) pierwsza konwencja odbyła się w dniach od 21 do 23 282

maja.
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wszystkich stanów Unii z wyjątkiem delegatów ze stanu Missouri . Zaczęto to spotkanie 283

nazywać konwencją. Pierwsza konwencja Demokratów stała się historycznie istotna 

dlatego, bo wówczas zdano sobie sprawę z ważności twardego elektoratu. Członkowie 

partii zaangażowali się w organizowanie parad partyjnych, pikników, tworzenie piosenek    

o członkach partii, a także wymyślanie sloganów wyborczych. Demokraci przekonali się, 

że zorganizowanie struktur stanowych i lokalnych partii, a także poparcie wszystkich 

członków dla jednego kandydata na urząd prezydenta spowodują zbudowanie silnej marki 

partii . 284

Celem pierwszej konwencji była chęć zwrócenia uwagi społeczeństwa 

amerykańskiego na życie polityczne państwa. Zwolennikom Jacksona zależało na tym, by 

poprzez takie spotkania zwiększać grono jego zwolenników, ponieważ miało to 

przełożenie na liczbę oddanych głosów. Przyjęto zasadę, że każdego dnia przed 

rozpoczęciem konwencji wszyscy delegaci spotykać się będą w kościele . Spotkaniem 285

wszystkich członków miała być konwencja. Od tej z 1832 roku mówiono już o Partii 

Demokratycznej. Wart zaznaczania jest fakt, że przez następne sto lat to w czasie 

partyjnych spotkań zapadały decyzje dotyczące programu partii i nominacji 

wyborczych . Czas konwencji był wykorzystany maksymalnie na rozmowy o przyszłości 286

partii. Udało się przegłosować dwie zasady, które pozwoliły partii dotrwać do 1900 roku, 

do kolejnych reform. Pierwsza z zasad mówiła o tym, że wszystkie stanowe głosy będą 

oddawane na kandydata, który uzyskał ich najwięcej wśród delegatów. Druga zasada 

mówiła o tym, że 2/3 delegatów musi oddać swoje głosy na jedną osobę, by ta otrzymała 

nominację. Chciano w ten sposób uniemożliwić uzyskanie mandatu przez osobę, która 

popierana była przez mniejszość partyjną . Zarządzono jeszcze, że po każdym spotkaniu, 287

po każdej konwencji zadaniem stanowych delegatur będzie przygotowywanie sprawozdań. 

Delegaci chcieli utworzyć stanowe biuro prasowe, by jeszcze bardziej powiększać liczbę 

 D. Anderson, op. cit., s. 32.283

 J. H. Bibby, op. cit., s. 26.284
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zwolenników partii . Jak uważano, ponowny wybór Jacksona wpłynąłby na 288

przyspieszenie procesu zmian organizacji partyjnej, by lokalne komitety partii były ciągle 

w kontakcie ze stanowymi, a także z narodowym komitetem. Według ówczesnych 

polityków miało to pomóc w przygotowywaniu wyborów i wystawianiu silnych                   

i popieranych przez większość społeczeństwa kandydatów, co przekładałoby się znowu na 

wygrane wybory . 289

 Podsumowując, w czasie konwencji przedłużono poparcie dla A. Jacksona, a na 

wiceprezydenta wybrano M. van Buren’a. Po drugie, wprowadzono nową nazwę dla partii 

Demokratycznych-republikanów . Od tej konwencji mówiło się już tylko o Partii 290

Demokratycznej. Efektem konwencji było to, iż ówcześni politycy zauważyli potrzebę 

spotykania się. Pierwsze spotkanie stało się impulsem, który zaowocował zwiększeniem 

uczestnictwa w życiu politycznym Amerykanów . Dlatego zapewne czekano na czas 291

wyborów. Największe szanse na wygraną miał prezydent Jackson. Jednak 

niebezpieczeństwem okazał się start nieznanych polityków. Po raz pierwszy na 

amerykańskiej scenie politycznej pojawiły się nowe nazwiska. Oprócz kandydata 

startującego z ramienia Narodowych Republikanów, Henry’ego Clay’a, wyłonili się inni 

kandydaci. Były to wybory wyjątkowe, bo po raz pierwszy uczestniczyła w nich partia 

trzecia - Partia Antymasońska . Z ich ramienia wystartował William Wirt. Pojawił się 292

jeszcze jeden twór polityczny. Wcześniejsze problemy w strukturach partii 

Demokratycznej spowodowały powstanie odłamu Partii Nullifier. Odłam ten powstał            

w stanie North Carolina i na jego czele stał John C. Calhoun. Jednak do startu w tych 

wyborach wyznaczony został John Floyd z Virginii, który nie zagrażał w żaden sposób 

kandydatowi Demokratów. Wynik wyborów prezentuje tabela poniżej. 

 National Party Conventions, 1831-1988, Washington Congressional Quarterly Inc., Washington 1988,         288

s. 30.
 D. Klinghard, The Nationalization of American Political Parties, 1880-1896, Cambridge University Press, 289

Cambridge 2010, s. 25.
 R. A. Rutland, Democrats … op. cit., s. 61.290

 R. P. Formisani, The Transformation of Political Culture. Massachusetts Parties 1790-1840, Oxford 291

University Press, New York 1983, s. 250.
 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności… op. cit., s. 338.292
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Tabela 10. Wyniki wyborów z 1832 roku 

Źródło: https://www.ourcampaigns.com/RaceDetail.html?RaceID=1974, z dn. 20.04.2019. 

 Tym razem niezaprzeczalnie wybory wygrał Andrew Jackson. Mówiono, że 

zwyciężył on dlatego, że sam włączył się do kampanii. Uzyskał większość głosów             

w takich stanach jak: Alabama, Georgia, Illinois, Indiana, Ohio, Louisiana, Maine, 

Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, 

Pennsylvania, Tennessee, Virginia. Jego najpoważniejszy przeciwnik H. Clay zdobył głosy 

w takich stanach jak: Connecticut, Delaware, Kentucky, Massachusetts, Rhode Island.            

W stanie Maryland dwóch głównych kandydatów musiało podzielić się głosami (Jackson 3 

głosy, Clay 5 głosów). W stanie Vermont zwyciężył kandydat Wirt, a Floyd wygrał             

w stanie South Carolina. Ilość zdobytych głosów pokazuje mapa poniżej. 

Mapa 4. Wyniki głosowania w poszczególnych stanach w 1832 roku 

 

Źródło: https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1832-
overview/, z dn. 10.04.2019. 

Wyniki wyborów zostały ogłoszone. Prezydent Jackson mógł na kolejne kilka lat objąć 

Kandydat na 
stanowisko 
prezydenta

Kandydat na 
stanowisko 

wiceprezydenta

Przynależność 
partyjna

Głosy powszechne Głosy elektorów

Andrew Jackson Martin v Buren Demokraci 687 502 219

Henry Clay John Sergeant National 
Republicans

530 189 49

William Wirt Amos Ellmaker Partia 
Antymasońska

25 500 7

John Floyd Henry Lee Partia Nullifiers 11

Nieoddane głosy 2
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najwyższy urząd w państwie. Prowadzona przez niego kampania prezydencka pozwoliła 

mu na uzyskanie wielu sojuszników i lepsze zaprezentowanie swojego programu 

politycznego na czas drugiej kadencji. Wiedział, że zobligowany był do podjęcia kilku 

ważnych decyzji. Jedną z najpilniejszych według niego była sprawa funkcjonowania 

Banku Amerykańskiego. W czasie kampanii wyborczej zwrócił uwagę na potrzebę jego 

likwidacji . Ilustrują to słowa skierowane do Martina van Burena: Bank, Panie van 293

Buren, chce mnie zabić, ale to ja go ostatecznie zabiję . Jackson chciał likwidacji,             294

a przynajmniej ograniczenia roli tej instytucji, co wpisywało się w szerzej zakrojony 

program ograniczenia roli instytucji federalnych . Jackson uważał również, że banki 295

stanowe będą bardziej efektywne jako instytucje kredytowe dla obywateli 

amerykańskich . Nie bez znaczenia był też fakt, że w czasie kampanii 1832 roku Bank 296

Amerykański wydał 42 000 $ (dolarów) na to, by utrudnić Jacksonowi zdobycie ponownie 

fotela prezydenckiego. Ostatecznie prezydent Jackson wygrał z bankiem w 1836 roku, 

czyniąc z niego bank stanowy, z którego wcześniej wycofano fundusze federalne.               

W niedługim czasie zbankrutował, doprowadzając wielu obywateli do ruiny .  297

 Kolejna sprawa, którą się zajmował, dotyczyła Indian. Uważał, że należy ich 

zmusić do przeniesienia się jak najbardziej na Zachód. Wprowadził w życie Indian 

Removal Act, w którym zawarł koncepcję wyparcia ich aż do stanu Mississippi. Jackson 

oficjalnie głosił, że Ameryka powinna być państwem białych, Indianie zaś byli według 

niego zdegenerowaną rasą brutalnych dzikusów . 298

 W odniesieniu do budowania silnej partii i jej struktur Jackson przekonany był, że 

należy zmienić sposób funkcjonowania partii. W czasie swojej drugiej kadencji Andrew 

Jackson zaczął oficjalnie stosować spoils system (system łupów), który polegał na 

obsadzaniu stanowisk państwowych przez zwolenników partii. Podczas pierwszego roku 

prezydentury około 2 tysięcy osób zajmowało stanowiska w administracji państwowej. 

Zasługą ich była efektywna pomoc w walce wyborczej. Warto zaznaczyć, że Jackson nie 

był pierwszym prezydentem, który zmieniał urzędników, robił to już T. Jefferson. Oficjalne 

 H. Henderson, Campaign and Election Reform, Facts on File Inc., New York 2004, s. 9.293

 M. van Buren, Autobiography, Vol. 1, Da Capo, New York 1920, s. 625.294

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 340.295

 R. V. Remini, Nacjonalizm, partykularyzm i rozwój demokracji, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych 296

Ameryki, Tom 2, 1763-1848 … op. cit., s. 162-163.
 L. Pastusiak, Prezydenci 1 … op. cit., s. 247.297

 E. Nowicka, I. Rusinowa, Wigwamy, rezerwaty, slumsy. Z dziejów Indian w Stanach Zjednoczonych, 298

Książka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 167.
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głoszenie haseł spoils system bez wątpienia pomogło w tworzeniu organizacji partyjnej        

w całym państwie i pozwalało na istnienie zaangażowanych członków partii gotowych 

uczynić wiele, by zabezpieczyć interesy partii, utożsamiając je ze swoimi. Jackson głosił 

potrzebę budowy w każdej stolicy stanu komitetu partii. Wraz ze swoimi doradcami sądził, 

że wymiana listów pomiędzy komitetami pozwoli na dokładniejsze zbudowanie linii 

partyjnej. Oprócz komitetów stanowych działały też komitety lokalne, których zadaniem 

było organizowanie spotkań budujących zaufanie wyborców. Najniżej w hierarchii stały 

zgromadzenia w osadach. Na najwyższym szczeblu rozważano zorganizowanie jednego 

spotkania wszystkich członków stanowego komitetu partii. Tak powstała idea konwencji. 

Jak zakładano, to w ich czasie stawiano sobie za cel nominowanie kandydatów na 

wszystkie wybieralne urzędy w państwie i dodatkowo określanie programu wyborczego 

dla całej partii .  299

 Idea ta sprawdziła się już w 1832 roku, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie 

członków Partii Demokratycznej. Upłynęły trzy lata i dostrzeżono potrzebę spotkania 

wszystkich członków. Po raz drugi w dniach od 20 do 23 maja 1835 roku, w Baltimore,      

w stanie Maryland . W czasie drugiej konwencji członkowie partii rozmawiali                   300

o najważniejszych dla nich problemach, tj. o niewolnictwie i o zmianach w prawie 

stanowym dotyczących tego problemu. By wesprzeć poglądy przeważające w stanach 

południowych, większość z delegatów konwencji orzekła, że o zrezygnowaniu bądź 

utrzymaniu niewolnictwa w poszczególnych stanach decydować będą władze stanowe         

a nie władze krajowe . Delegaci podjęli również decyzję dotyczącą wyborów 301

prezydenckich. Postanowiono, że najpierw nastąpi wybór kandydata na prezydenta, 

dopiero po tym wybierze się nazwisko przyszłego wiceprezydenta . Po drugiej konwencji 302

delegaci uznali, że wzmocnienie Partii nastąpi, gdy Jackson ustali swój program. Program 

polityczny Jacksona nawiązywał do poglądów Jeffersona, ale tylko w kilku kwestiach 

dotyczących polityki społecznej, a w mniejszym stopniu zagranicznej. Jednakże jak 

twierdził prezydent, o jej kierunkach decydowały wyraźnie konkretna sytuacja i wypadki 

bieżące . Andrew Jackson okazał się być silnym przywódcą, który wymagał od swoich 303

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 45-47.299

 Democratic National Convention 1835, Dokumenty Library of Congress, zbiory autora, s. 2-46.300

 D e m o c r a t i c N a t i o n a l P o l i t i c a l C o n v e n t i o n s 1 8 3 5 , h t t p : / / w w w. l o c . g o v / r r / m a i n /301

democratic_conventions.pdf, s. 10-15, z dn. 08.12.2019.
 Democratic National Convention 1835, Dokumenty Library of Congress, zbiory autora, s. 34-37.302

 F. Stasik, Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1831-1864, Państwowe 303

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, s. 16.
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współpracowników lojalności. To spowodowało, że wszyscy członkowie partii włączyli się 

aktywnie w jej przemiany i w krótkim czasie wpłynęło na wzrost pozycji Demokratów na 

amerykańskiej scenie politycznej . 304

 Wpływ polityki i programu politycznego prezydenta Jacksona, impuls 

jacksonowski, zmienił na stałe amerykańską arenę polityczną. Długotrwała ambiwalencja 

uczuć w odniesieniu do partii politycznych wypaliła się w ogniu politycznego konfliktu,        

a masowe partie polityczne pojawiły się po to, by pozostać na arenie. Do roku 1840 udało 

się Demokratom i ich przeciwnikom politycznym zorganizować partie na poziomie 

okręgów wyborczych, a procent oddanych w wyborach głosów przez białych dorosłych 

mężczyzn potroił się z 26% w 1824 roku do 78% w 1840 roku . 305

 Będąc prezydentem, Jackson przyczynił się do zbudowania silnej bazy i podstaw do 

działania partii politycznych. Nieprzypadkowo w czasie prezydentur Jacksona powstała 

centralna organizacja partyjna Demokratów – forma nominacyjnej konwencji krajowej. Jak 

wspomniano pierwsza konwencja Demokratów odbyła się w maju 1832 roku. W latach 30. 

XIX wieku swoje pierwsze konwencje partyjne odbyły też dwa inne ugrupowania: Partia 

Antymasońska i Partia Wigów .  306

 Wielu historyków uważało Andrew Jacksona za pierwszego nowoczesnego 

prezydenta, człowieka, który dał początek instytucji imperializmu prezydenckiego przez 

fakt czynnego wykorzystania swojej funkcji dla rozszerzenia władzy wykonawczej rządu       

i możliwości konstruktywnego działania w okresie wielkich przemian . Przyglądając się 307

dwóm kadencjom Jacksona, można stwierdzić, że istotą Jacksonian Democracy 

(jacksonowskiej demokracji) było przekonanie o równości wszystkich obywateli. Środkami 

do jej urzeczywistniania miały być wybory powszechne i rotacyjność stanowisk.               

W odróżnieniu od swoich poprzedników, Jackson nie szukał nigdy za wszelką cenę 

kompromisu z Kongresem i nie wahał się używać prawa weta. To właśnie autokratyczne 

cechy jego charakteru w dużej mierze doprowadziły do podziałów w Partii 

Demokratyczno-republikańskiej, z której na przełomie lat 20. i 30. XIX stulecia wyłoniła 

się Partia Demokratyczna . 308

 D. L. Cohn, The Fabulous Democrats: a history of the Democratic Party in text and pictures, Putman, 304

New York 1956, s. 28-29.
 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Zysk i Ska, Warszawa 2004, s. 410-411.305
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 R. V. Remini, Nacjonalizm, partykularyzm … op. cit., s. 163.307
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Prezydent Jackson posiadał wielu przeciwników, którzy uważali, że jego obie 

prezydentury nie przyniosły niczego nowego dla państwa. Twierdzono, że ten stan zmieni 

się w momencie kolejnych wyborów. Po okresie Era of Good Feeling, a następnie 

dominacji Jacksona przyszedł czas na przygotowywanie kolejnych wyborów. Wybory         

w 1836 roku odbyły się w zmienionej sytuacji politycznej. Na scenę polityczną               

XIX-wiecznej Ameryki do Demokratów dołączyła partia Wigów. Partia ta została założona             

w 1834 roku przez osoby, które sprzeciwiały się polityce prezydenta Andrew Jacksona. 

Wśród nich był senator Henry Clay. Partia ta funkcjonowała na amerykańskiej scenie 

politycznej do 1854 roku. W tym czasie wystawiła kilku swoich kandydatów, którzy 

ubiegali się o fotel prezydenta. Spośród członków Wigów w czasie wyborów 

prezydenckich wybranymi zostali m.in. Z. Taylor czy W. H. Harrison.  

Oprócz dwóch dużych partii na amerykańskiej scenie politycznej pojawiły się 

mniejsze ugrupowania. Tworzeniu się innych mniejszych podmiotów partyjnych sprzyjał 

rozwój prasy. Osobą, która przyczyniła się do rozkwitu mediów był M. van Buren. 

Stworzył on krajową sieć gazet promujących każdego kandydata wskazywanego przez 

właściciela. Kilka lat wcześniej był to Jackson . Na finiszu piastowania urzędu 309

prezydenckiego wiele osób upatrywało sukcesu Jacksona we współpracy z van Buren’em. 

Przeciwnicy polityczni z partii Wigów mogli dopiero próbować tworzyć swoje silne 

struktury jak te, które wówczas posiadali Demokraci . 310

 Warto w tym miejscu przedstawić osobę Martina van Buren’a, który został uznany 

za ojca systemu politycznego USA i wywarł największy wpływ na zmiany w czasie 

pierwszego procesu realignment i drugiego systemu partyjnego. Należy również 

zaznaczyć, że w czasie drugiej konwencji Partii Demokratycznej Martin van Buren mówił 

o tym, że partie polityczne były niezbędnym ogniwem pozwalającym na zachowanie           

w państwie stabilizacji i ładu. System dwupartyjny według niego to nieodłączny element 

rządów demokratycznych. Umożliwiał on bowiem formułowanie odmiennych programów 

politycznych, zapewniając obywatelom możliwość wskazania, który leżał u podstaw 

rządów demokratycznych realizujących wolę ogółu. Martin van Buren twierdził dalej, że 

elektorat powinien mieć możliwość wyboru jednej spośród dwóch partii. Uważał, że              

z chwilą wyczerpania się potencjału politycznego jednej partii, wyborcy powinni móc 

oddać władzę w ręce opozycji. Taka regularna rotacja partii pozwalała na kontrolowanie 

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 332.309

 https://www.ourcampaigns.com/RaceDetail.html?RaceID=54842, z dn. 20.04.2020.310
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sceny politycznej, wykluczając zjawiska korupcji i nadużywania władzy, a przede 

wszystkim gwarantowała wolność jednostki . Martin van Buren jako jeden z najbliższych 311

współpracowników prezydenta Jacksona podpowiadał mu, że dobrze byłoby bazować na 

korzeniach partii Jeffersona, ale również wykorzystywać idee i postulaty, które zgłaszały 

inne siły polityczne. Pomysły te podobały się pozostałym członkom, dlatego też Martin 

van Buren został wskazany jako kandydat na stanowisko prezydenta w czasie konwencji 

Demokratów w 1836 roku. Na wiceprezydenta zgłoszono Richarda Johnsona. 

 Po drugiej stronie sceny politycznej partia Wigów nie mogła zdecydować, kto 

zostanie kandydatem po tym, jak H. Clay zrezygnował ze startu w wyborach 

prezydenckich. Uważano, że po dwóch porażkach bał się kolejnej przegranej. Ostatecznie 

na konwencji wyłoniono trzech kandydatów do stanowiska prezydenta. Byli to: Hugh 

White, Daniel Webster i William Harrison. Osoby te związane były z ówczesną 

amerykańską sceną polityczną jak np. William Harrison to były senator z Ohio, Hugh 

White urzędujący senator reprezentujący stan Tennessee a Daniel Webster był senatorem 

występującym w imieniu stanu Massachusetts. Każdy z kandydatów miał nadzieję na 

uzyskanie znacznej liczby głosów i pokonanie van Buren’a. Precedensem tych wyborów 

był fakt, iż po raz pierwszy liczba wszystkich głosów społeczeństwa oddana na 

kandydatów Partii Wigów była sumowana. Na Martina van Buren’a oddano 762 678 

głosów, a na kandydatów Partii Wigów 735 651 .  312

 W tym momencie jasne było, że żaden z nich nie zaszkodzi pozycji van Buren’a. 

Jednak na liście do głosowania pojawiło się jeszcze jedno nazwisko: Mangum. Willie 

Person Mangum na początku swojej kariery politycznej związany był z Partią 

Demokratyczną. W 1830 roku został wybrany na senatora reprezentującego stan North 

Carolina z ramienia Demokratów. Jednak od 1836 roku coraz częściej wyrażał swoje 

niezadowolenie z programu Partii Demokratycznej. Sprzeciw wobec stylu zarządzania 

państwem prezydenta Jacksona spowodował, że W. Mangum zrezygnował z bycia 

demokratycznym senatorem i stanął na czele odłamu, który nazwał Przeciw Jacksonowi – 

Anti-Jackson. Z tego faktu zadowoleni byli Wigowie, którzy uważali, że taka sytuacja 

zaszkodzi w dojściu do władzy Martinowi van Buren’owi. Zadaniem Manguma było 

odebranie Demokratom głosów elektorskich. Dodatkowo wystartował sam, nie podając 

 R. V. Remini, Nacjonalizm, partykularyzm i rozwój demokracji, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych 311
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z dn. 21.04.2020.
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nazwiska kandydata na urząd wiceprezydenta. Innych dwóch kandydatów z Partii Wigów, 

tj. W. Harrison i D. Webster, wybrało jedną osobę na stanowisko wiceprezydenta, 

zwiększając jego szansę na objęcie tego stanowiska. Tabela poniżej przedstawia ilość 

zdobytych głosów elektorskich każdego z kandydatów. 

Tabela 11. Głosy elektorskie oddane w 1836 roku 

Źródło: https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1836-
overview/, z dn. 21.04.2020. 

 Niezaprzeczalnie van Buren wygrał te wybory. Jednak co mogło martwić 

Demokratów w wyborach przez Wigów wystawiono kilka dość znaczących nazwisk. To 

spowodowało, że Demokraci zaczęli obawiać się umocnienia tej partii. Pojawiło się 

niebezpieczeństwo rozbudowy nowych struktur partyjnych. Partia Wigów stawała się coraz 

bardziej widoczna na arenie politycznej państwa. Nie można było tych dwóch struktur 

porównywać, na co zwracał uwagę Martin van Buren. Jednocześnie podkreślał znaczenie, 

jakie miały partie polityczne dla całego systemu państwa. Jedną z największych jego 

zasług był fakt, iż dał on podstawy stworzenia warunków do konkurencji pomiędzy 

partiami . 313

Pomimo jego politycznego wykształcenia i pomysłu na stworzenie silnej Partii 

Demokratów sam początek prezydentury van Buren’a nie był udany. Wśród członków 

Partii Demokratycznej zaczął wzrastać niepokój dotyczący zagrożenia ze strony 

wzmacniających się struktur Partii Wigów. Dodatkowo pojawiły się w gronie Demokratów 

zatargi wewnętrzne dotyczące zagadnień politycznych, w tym problemu powiększania 

długu publicznego. Jednym z najbardziej znaczących konfliktów był ten, który wybuchł      

w mieście New York. Partia Demokratyczna podzieliła się. Powstało radykalne                     

i postępowe skrzydło barnburners (grupa podpalaczy stodół). Sprzeciwiali się oni m.in. 

Kandydat na 
prezydenta

Kandydat na 
wiceprezydenta

Partia
Liczba głosów 
elektorskich

Martin van Buren Richard Johnson Partia Demokratyczna 170

William H. Harrison Francis Granger Wig 73

113Hugh L. White John Tyler Wig 26

Daniel Webster Francis Granger Wig 14

W. P. Mangum brak Przeciw Jacksonowi 11

 J. Heideking, Amerykańscy … op. cit., s. 156.313
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pomysłowi zwiększenia poziomu długu publicznego, koncesjom programowym dla 

zwolenników niewolnictwa czy też kontroli aparatu partyjnego nad aktywnością członków. 

Zwolennicy ruchu rozpoczęli pracę nad przygotowaniem koalicji z podobną ideowo 

frakcją Wigów i członkami Liberty Party. To powodowało osłabienie szeregów 

Demokratów. Tak właśnie powstała Partia Wolnej Ziemi (Free Soil Party). Jednak po 

przegranych wyborach wielu barnburners powróciło do szeregów Partii Demokratycznej, 

gdzie stworzyli jeszcze silniejszą koalicję antyniewolniczą . 314

 Kolejnym problemem, na który natrafił prezydent van Buren w czasie swojej 

prezydentury, był pogarszający się stan ekonomiczny państwa. Warto zaznaczyć, że           

w ostatnich latach drugiej prezydentury Jacksona państwo znajdowało się w dobrej 

sytuacji finansowej. Jednak po kilku miesiącach rządów van Buren’a okazało się, że 

gwałtowny rozwój gospodarki, handlu i wzrost zgromadzonego kapitału spowodował 

powstawanie nowych instytucji bankowych. Nowe banki nie umiały funkcjonować na 

amerykańskim rynku. W bardzo szybkim tempie upadały, zabierając wszystkie 

zdeponowane w nich oszczędności. Wybuchł kryzys gospodarczy zwany Paniką 1837. 

Spowodował on wiele poważnych konsekwencji, w tym m.in. bankructwa, gwałtowny 

wzrost cen żywności i rosnące bezrobocie . Poziom życia mieszkańców bardzo się 315

obniżył. Ludzie funkcjonowali na granicy ubóstwa . Sytuacja ta odbiła się też na 316

działalności partii i doprowadziła do podziałów w jej strukturach i zaniku równowagi . 317

 Poważny problem widoczny był na linii Północ-Południe, chodziło o niewolnictwo                 

i wzrastający ruch abolicjonistyczny. Członkowie partii na Północy przeciwstawiali się 

niewolnictwu. Uważano jednak, że jedność struktur partii powinna być utrzymywana za 

cenę udziału Południa w kreowaniu polityki. Coraz częściej kierownictwo partii czyniło 

koncesje dla Południa w sprawach niewolnictwa. Decyzję argumentowano tym, że 

członkowie partii łączyli się w opozycji do aktywnej ekonomicznej roli rządu federalnego. 

Prezydent van Buren starał się jednak zacierać występujące różnice pomiędzy Północą          

a Południem, widząc w tym zjawisku niebezpieczeństwo dla istnienia w miarę jednolitej 

Partii Demokratycznej. Do spraw związanych z niewolnictwem doszła kwestia aneksji 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 50.314

 Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 333-334.315

 http://millercenter.org/president/vanburen/essays/biography/4, z dn. 21.04.2020.316

 M. F. Holt, The Democratic Party, 1828-1860, [w:] Political Parties and American Political Development 317

from the Age of Jackson to the Age of Lincoln, Louisiana State University Press, Baton Rouge and London 
1992, s. 51.

93



Texasu i powiększenia terytorium państwa. Martin van Buren jako lider Partii 

Demokratycznej uważał, że działacze partyjni nie powinni w tej sprawie wyrażać jasnego 

zdania. On sam był temu przeciwny i sugerował, że niewypowiadanie się ostatecznie w tej 

kwestii pomoże wzmocnić partię od wewnątrz. Nastąpił kolejny rozpad wewnątrz partii. 

Demokraci podzielili się na grupę van Buren’a i grupę ekspansjonistów prowadzoną przez 

nieznanemu nikomu Jamesa Polka, nie zaś jak przypuszczano, przez przywódcę Południa - 

J. C. Calhouna . 318

 Pomimo tego, że ósmy prezydent USA był sprawnym organizatorem politycznym 

na poziomie lokalnym, nie w pełni potrafił się odnaleźć w stolicy państwa. Elektorat 

oczekiwał od prezydenta przywództwa i charyzmy . Martin van Buren starał się nie tylko 319

rozwiązywać problemy państwa, ale także działać na rzecz umocnienia swojej partii. 

Podobnie jak wielu ówczesnych polityków van Buren uważał, że umocnieniu partii miały 

służyć spotkania partyjne. Dlatego bardzo zależało mu na kontynuowaniu młodej jeszcze 

tradycji takich spotkań. Według niego dawały one szansę na stworzenie przemyślanych 

programów partyjnych i pozwalały wybrać najlepszych kandydatów na najwyższe urzędy 

w państwie. 

 Na kilka miesięcy przed końcem kadencji van Buren’a podjęto decyzję o zwołaniu 

spotkania wszystkich członków Partii Demokratycznej. W maju 1840 roku 21 stanów 

wysłało swoich delegatów na Konwencję Partii Demokratycznej do Baltimore .                320

W dniach od 5 do 6 maja 1840 roku niemal jednogłośnie kandydatem na prezydenta 

ponownie został wybrany van Buren. Sam van Buren postanowił po raz pierwszy napisać 

program działalności Partii Demokratycznej na kilka najbliższych lat. Jak można było 

zauważyć, 9 punktów podobnych było do wcześniejszych postulatów Jeffersona                    

i  Jacksona . W tych punktach zawarł między innymi kwestie odnoszące się do ochrony 321

praw stanowych czy przestrzegania amerykańskiej Konstytucji. Wiele miejsca pozostawił 

na wyjaśnienie, dlaczego należy pozwolić społeczeństwu na więcej swobód, zaznaczając 

przy tym, że rząd federalny powinien mieć ograniczoną władzę .  322

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 48-50.318

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 343.319

 Proceedings of the National Democratic Convention, held in the city of Baltimore, on the 5th of May, 320

1840. Embracing resolutions, expressive of the sentiments of the Democratic Party of the Union: and an 
address, in support of the principles and measures of the present national administration, zbiory autora,           
s. 9-75. 

 R. A. Rutland, The Democrats … op. cit., s. 73.321

 http://millercenter.org/president/biography/vanburen-campaigns-and-elections, z dn. 17.07.2020.322
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 Problem pojawił w momencie wskazania godnego kandydata na stanowisko 

wiceprezydenta. Zaproponowano Richarda M. Johnsona, jednak równocześnie zarzucano 

mu, że w czasie ostatnich wyborów nie uzyskał dobrego wyniku wyborczego. Drugim 

zarzutem było to, że jego życie prywatne i wybory życiowe nie były tolerowane przez 

Demokratów z Południa. To spowodowało, że konwencja partyjna Demokratów nie 

potrafiła wybrać kandydata na wiceprezydenta i scedowała tę decyzję na Kolegium 

Elektorów. Ten zabieg przyczynił się do osłabienia pozycji van Buren’a . 323

Warto zaznaczyć, że na tej konwencji po raz pierwszy przyjęto wspólną platformę 

partyjną dla wszystkich delegatów. W czasie jej trwania delegaci postanowili, że jeśli 

Konstytucja nie zdefiniowała roli, jaką miał pełnić rząd federalny, to znaczyło, że władze 

stanowe powinny decydować o takich sprawach jak budowa dróg, kanałów, a także 

zajmować się kwestią niewolnictwa . Delegaci zastanawiali się, jak rozwiązać sprawę 324

niewolnictwa. Uznano, że dobrym posunięciem byłoby włączyć ją w zakres kompetencji 

Kongresu. Kompetencje Kongresu też były dyskutowane, uznano wówczas, że należałoby 

wzmocnić siłę tego organu. Dodatkowo w czasie konwencji ustalono, że należy podnieść 

podatki, tak by mogły one pokrywać wszystkie potrzeby rządu. Po raz kolejny 

wypowiedziano się niepochlebnie na temat działalności Banku Amerykańskiego. Delegaci 

uważali, że prowadzona przez bank polityka była zgubna dla państwa .  325

Wybory 1840 roku były pierwszymi w historii USA, w których decydującą rolę 

odegrała nie osoba kandydata, lecz sprawność menedżerów jego kampanii. Kandydatami 

Wigów zostali William H. Harrison i John Tyler. Pojawili się jeszcze kandydaci 

reprezentujący Partię Wolności – Liberty Party. Byli to James G. Birney i Thomas Earle. 

Gdy wiadomo było, kto wystartuje w 1840 roku z ramienia Partii Wigów, Martin van 

Buren zaczął obawiać się decyzji wyborców. Wiedział, że w swoim programie politycznym 

Harrison nie przedstawiał żadnych konkretów. Mimo to pozycja Partii Demokratycznej        

i jej program zaczął wydawać się wyborcom przestarzały. Wynik wyborów przedstawia 

tabela poniżej. 

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 345.323

 Democratic National Political Conventions, http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf, s. 2, 324

z dn. 26.04.2020.
 Proceedings of the National Democratic Convention, held in the city of Baltimore, on the 5th of May, 325

1840. Embracing resolutions, expressive of the sentiments of the Democratic Party of the Union: and an 
address, in support of the principles and measures of the present national administration, Dokumenty partyjne 
z Library of Congress, zbiory autora, s. 34-67.
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Tabela 12. Wyniki wyborów z 1840 roku 

Źródło: Historical Statistics of the United States, 1789-1945, United States, Bureau Of The Census, 
Government Press, Washington D. C. 1949, s. 289. 

 Pomiędzy ostatnim dniem października a 2 grudnia 1840 roku odbywały się 

głosowania elektorów. Stało się wówczas jasne, że van Buren nie wygrał tych wyborów. 

Pomimo tego że urzędujący prezydent w czasie tych wyborów zdobył prawie o połowę 

głosów więcej niż przed czterema laty, kandydat Wigów - W. Harrison wygrał, ponieważ 

frekwencja wyborcza w porównaniu do 1836 roku zwiększyła się prawie dwukrotnie. 

Widoczny był również spadek odsetka oddanych na van Buren’a głosów. Martin van Buren 

zdobył tylko 46,8%, podczas gdy Harrison uzyskał 52,9%. Martin Van Buren przegrał          

w swoim rodzinnym stanie New York i uzyskał zaledwie 60 głosów w kolegium 

elektorskim wobec 234 głosów Harrisona . Od tego roku wygrana w stanie Maine stała 326

się zapowiedzią wyników ogólnokrajowych. Do dziś dnia mówi się, że: as Maine goes so 

goes the nation (Jak zagłosuje Maine, tak zagłosuje naród) . 327

 Wydawać się mogło, że kandydat, jakim był van Buren, zapewni stabilność na 

scenie politycznej na kolejne lata. Okazało się jednak, że Demokraci nie spełnili 

oczekiwań społeczeństwa. Coraz widoczniejsze były podziały występujące w gronie 

zwolenników partii. Grupy, w których były one najbardziej widoczne, to klasa średnia          

i elity. Katolicy, baptyści i metodyści to wyznania przeważające wśród zwolenników 

Demokratów dlatego różnorodność etniczna, religijna i ekonomiczna stała się istotnym 

źródłem konfliktów. Najbardziej doniosłe i znane konflikty wystąpiły w stanie New York, 

kiedy to część Demokratów sprzeciwiła się obsadzaniu wysokich stanowisk w państwie 

przez katolików. Tak rozpoczął się kolejny rozłam w Partii Demokratycznej. Część jej 

zwolenników włączyła się w prace w Native Americans Democratic Association                    

Kandydat na 
prezydenta

Kandydat na 
stanowisko 

wiceprezydenta

Przynależność 
partyjna

Liczba 
oddanych 

głosów

Głosy 
elektorskie

W. H. Harrison J. Tyler Partia Wigów 1 275 016 234

M. van Buren R. M. Johnson
Partia 

Demokratyczna
1 129 102 60

J. G. Birnet T. Earle Partia Liberty 7 069 0

 J. Heideking, Amerykańscy … op. cit., s. 158 i 162-163.326

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 347.327
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i American Republican . Członkowie tych grup starali się zacierać coraz bardziej 328

widoczne różnice pomiędzy Północą a Południem. Optowali za zniesieniem niewolnictwa, 

nawołując do zaangażowania ludności Południa w sprawy państwa. Problem ten był jednak 

trudny do rozwiązania, bo siły nabierał ruch abolicjonistyczny. Sprawą, która zaczęła 

wywierać wpływ na ostateczne decyzje, był problem aneksji Texasu. Demokraci chcieli 

pozyskać teren późniejszego stanu Texas od Republiki Meksyku . Na aneksję Texasu nie 329

zgadzał się prezydent Andrew Jackson. Nie chciał on zwiększenia liczby stanów 

niewolniczych . Podobnie Martin van Buren, jako przedstawiciel Demokratów i Henry 330

Clay, jako przedstawiciel Wigów nie byli zainteresowani prowokowaniem wojny                 

z Meksykiem . Jednak przyłączenie tego stanu do USA było zgodne z interesami 331

ludności z Południa. Warto jednak zaznaczyć, że kwestia rozwiązania problemu Południa 

dzieliła nie tylko Demokratów, ale również Wigów. Wydawać by się mogło, że ich 

prezydent Harrison spróbuje tę sytuację rozwiązać. Rządy pierwszego prezydenta Wigów 

okazały się krótkie. Pomimo przedwczesnej jego śmierci , Demokraci musieli czekać na 332

kolejne wybory, by spróbować wprowadzić swojego kandydata do Białego Domu.  

Po śmierci W. Harrisona jego miejsce zajął John Tyler, który piastował urząd 

wiceprezydenta. Przyjęto wówczas zasadę, że w przypadku nagłej śmierci prezydenta, jego 

miejsce zajmować będzie jego zastępca, tj. wiceprezydent. Początkowo Demokraci 

uważali, że ta zmiana będzie dla nich dobra, ponieważ korzenie polityczne Tylera 

wywodziły się z Partii Demokratycznej. Piastując urząd senatora, kilka lat wcześniej (od 

1827 roku do 1830 roku) był członkiem ugrupowania Demokratów. W czasie swojej 

kariery politycznej Tyler uważany był przez wiele lat za Demokratę. Jednak skłócił się         

z przywódcami swojego ugrupowania po tym, jak został zgłoszony jako wiceprezydent, by 

odebrać głosy innym kandydatom. Wielu jego przeciwników uważało, że zmiana na 

najwyższym stanowisku w państwie była przypadkowa, zatem początek jego prezydentury 

był trudny pod względem merytorycznym. Tyler, jak później się okazało, nie miał szans na 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 45.328

 W latach 40. XIX wieku uważano, że należy powiększać teren USA. Ówczesne władze prowadziły 329

rozmowy z władzami Meksyku. Texas jako nowy stan został przyłączony do USA w 1844 roku. Zob. szerz.: 
L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Iskry, Warszawa 1999, s. 219.

 I. Rusinowa, Przyrastanie Ameryki, „Polityka. Pomocnik historyczny - Stany Zjednoczone Ameryki. Jak 330

rodziła się potęga. Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej’’, Wydanie specjalne 
10/2013, s. 53.

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 348-350.331

 William Harrison sprawował urząd przez 3 tygodnie. Zmarł w wyniku zapalenia płuc i powikłań.332
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wygranie wyborów w 1844 roku. By przypomnieć Partii Demokratycznej o swoim 

istnieniu, zwołał konwencję założonej przez siebie Partii Narodowych Demokratów w tym 

samym czasie co Demokraci. Mimo to Demokraci nie byli zainteresowani współpracą w 

żadnym z obszarów. Złośliwie mówiono nawet, że Tyler był w pewnym sensie miniaturą 

Jacksona, ponieważ posiadał pewne jego cechy osobowościowe, ale nie miał takich 

wpływów jak on. Dlatego też Demokraci nie uważali go za realnego przeciwnika i dalej 

realizowali swoje postulaty. Przygotowywali się do kolejnych konwencyjnych spotkań. 

Pracy było dużo, a problem niewolnictwa coraz bardziej dzielił członków partii i elektorat. 

Biografowie Tylera jednogłośnie uważają, że Kompromis 1850 roku w sprawie 

niewolnictwa był najważniejszym wydarzeniem. Wprowadzony za jego prezydentury akt 

zastąpił Kompromis Missouri z 1820 roku. Nowo przyjęty układ faworyzował stany 

północne i potwierdzał, że nowe stany powinny same podejmować decyzję, czy chcą 

legalizować u siebie niewolnictwo, czy nie . Kompromis 1850 roku rozpoczął kolejną 333

dyskusję nad sprawą zniesienia niewolnictwa w Kansas i zwrócenie uwagi na sytuację        

w stanie Missouri . 334

Niepodjęcie tematu natychmiastowego przyjęcia stanu Texas do Unii przez 

demokratycznych prezydentów spowodowało, że partia zaczęła tracić poparcie 

społeczeństwa. Demokraci rozpoczęli przygotowania nad nową linią polityczną, próbując 

rozwiązywać problemy nurtujące społeczeństwo. Najlepszym miejscem do rozmów             

o przyszłości partii i społeczeństwa była konwencja. W 1844 roku zorganizowano 

konwencję w Baltimore w dniach 27-30 maja . Już na samym początku obrad przyjęto 335

postulat, że komisje wybierane w czasie prac konwencji będą składały się z przedstawicieli 

każdego ze stanów. W czasie obrad konwencji wśród jej członków pojawiło się kilka osób 

z najbliższego otoczenia prezydenta Tylera . Jeden z członków Partii Demokratycznej 336

(John W. White) mówił o korzeniach partii, nawiązał do programu Jeffersona. Stwierdził, 

że o sile partii może decydować siła patriotów w jej szeregach. Następnie przystąpiono do 

głosowania na kandydata do urzędu prezydenckiego. Logicznym kandydatem do tego 

urzędu był van Buren. W czasie konwencji jednak okazało się, że utracił on poparcie 

 I. Rusinowa, Przyrastanie Ameryki, „Polityka. Pomocnik historyczny” … op. cit., s. 250-252.333

 An Outline of American History, Office of International Information Programs, United States Department 334

of State, Washington 2011, s. 158-159.
 Proceedings and address of the Democratic state convention of the state of Ohio, Democratic Party. Ohio. 335

Convention 1844, https://archive.org/details/proceedings00democrat, z dn. 24.07.2019.
 J. D. Hammond, Political History of the State of New York, Syracuse 1852, s. 451.336
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stanów południowych ze względu na sprawę Texasu. To jednocześnie spowodowało 

rozłam w szeregach Partii Demokratycznej. Część delegatów uważała, że to van Buren 

powinien otrzymać nominację i on powinien wystartować. Drugim najważniejszym 

członkiem partii był Lewis Cass, który już w czasie prezydentury Jacksona piastował urząd 

Sekretarza Wojny. W trakcie konwencji, w czasie pierwszych głosowań wyłoniono dwóch 

głównych kandydatów: van Buren’a i senatora Silasa Wrighta z New York. To oni 

zwyciężyli w pierwszych głosowaniach. Były prezydent Jackson, obserwując pracę              

w czasie konwencji, wezwał do siebie do domu czołowych polityków, w tym także 

początkującego polityka - Jamesa Polka. Po rozmowie stwierdził, że start van Buren’a 

byłby dla Demokratów politycznym samobójstwem. Doradzał członkom partii, by 

powrócili do kwestii zajęcia stanów: Oregon i Texas. W czasie tego spotkania okazało się, 

że James Polk miał taki sam pogląd i popierał hasło: All of Oregon, All of Texas (Wszystko 

za Oregon, wszystko za Texas). To właśnie obiecał w swoim przemówieniu, że Texas           

i Oregon znajdą się w Unii . 337

Zdaniem wcześniejszego demokratycznego prezydenta Jacksona jedynie osoba Polka 

gwarantowała zwycięstwo Partii Demokratycznej. Były prezydent zabiegał więc o to, by 

wysunąć kandydaturę Polka do urzędu prezydenta. Jednak nie było to łatwe. Demokraci 

nie mogli dojść do porozumienia, czemu dawali wyraz w czasie kolejnych głosowań.          

W pierwszych głosowaniach wygrywał van Buren, a samo nazwisko Polka pojawiło się 

dopiero w ósmym głosowaniu . W dziewiątym wybrano kandydata – został nim James 338

Polk . Dokładny rozkład głosów oddanych w czasie konwencji przedstawia tabela 339

poniżej. 

 J. A. Garraty, American History, HBJ Publishers, New York 1982, s. 356.337

 L. Pastusiak, Prezydenci Tom 1 … op. cit., s. 312-313.338

 Proceedings and address of the Democratic state convention of the state of Ohio, Democratic Party. Ohio. 339

Convention 1844, https://archive.org/details/proceedings00democrat, z dn. 24.07.2019.
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Tabela 13. Rozkład głosów w czasie konwencji Demokratów w 1844 roku 

Źródło: https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1844-
overvie/, z dn. 27.04.2020. 

 Można zastanawiać się, dlaczego ostatecznie wybór padł na kogoś nieznanego. Czy 

wybór taki gwarantował Demokratom powrót na scenę polityczną? Członkowie partii na 

Północy obawiali się wzrostu znaczenia stanów niewolniczych w Unii. Kandydaturę Polka 

poparli natomiast liczni imigranci, w tym katolicy . Mówiono wówczas, że James           340

K. Polk był kolejnym w historii USA czarnym koniem Konwencji Demokratów. Uzyskał 

on wówczas 44 głosy, a w związku z tym, że delegaci z New Hampshire zrezygnowali              

z dalszego głosowania, to ich głosy zostały podzielone na pozostałe stany . Dlatego też 341

Polk miał szansę na uzyskanie jeszcze kilku głosów, co pomogło mu w wygranej . Po 342

ogłoszeniu wyników okazało się, że James Polk zamierzał stworzyć administrację 

federalną bez zwolenników van Buren’a. Nazwisko tego drugiego wymieniane było wśród 

kandydatów na stanowisko wiceprezydenta jeszcze przed wyborem Polka. Jednak w czasie 

konwencji pojawiło się drugie nowe nazwisko, George’a M. Dallas’a, działacza partyjnego 

Nazwisko 

kandydata

1 

głosowan

ie

2 

głosowan

ie

3 

głosowan

ie

4 

głosowan

ia

5 

głosowan

ie

6 

głosowan

ie

7 

głosowan

ie

8 

głosowani

e

9 

głosowani

e

10 

głosowanie

Martin van 

Buren
146 127 121 111 103 101 99 104 0 0

Lewis Cass 83 94 92 105 107 116 123 114 29 0

Richard M. 

Johnson
24 33 38 32 29 23 21 0 0 0

John C. 

Calhoun
6 1 2 0 0 0 1 0 0 0

James 

Buchanan
4 9 11 17 26 25 22 0 0 0

Levi 

Woodbury
2 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Charles 

Stewart
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

James K. 

Polk
0 0 0 0 0 0 0 44 231 266

Głosy 

wstrzymują

ce

0 0 0 1 1 1 1 4 6 0

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 50.340

 The National Democratic Convention held in Baltimore, May 28-29 1844, Maszynopis z Library of 341

Congress, zbiory autora, s. 24-45.
 R. A. Rutland, The Democrats … op. cit., s. 78.342
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ze stanu Pennsylvania. Uważano, że takie wybory pozwolą na stworzenie platformy 

partyjnej opartej o zasady zgodne z amerykańską Konstytucją. Demokratom zależało na 

tym, by wyrażać głośny sprzeciw dla amerykańskiego systemu. Sprzeciw manifestowano 

w negowaniu potrzeby utworzenia banku narodowego i ustalaniu wysokich ceł. Obaj 

kandydaci uważali, że do władz stanowych należy decyzja - być za czy przeciw 

niewolnictwu . Konwencja w 1844 roku okazała się być burzliwą i wprowadzającą wiele 343

zmian. Warto zaznaczyć, że niedługo po jej zakończeniu o dokładnym jej przebiegu zostało 

poinformowane społeczeństwo amerykańskie . Wszystko co ustalono podano do 344

publicznej wiadomości publikując w prasie. 

Gdy Wigowie wybrali swojego kandydata do startu w wyborach prezydenckich, 

okazało się, że Polk stanie przeciwko jednemu z najbardziej rozpoznawalnych polityków 

tego czasu – Henry’ego Clay’a. Na stanowisko wiceprezydenta zaproponowano 

Theodore‘a Frelinghuysena z New Jersey. Uważano, że popularni Clay i Frelinghuysen 

pomogą takim stanom jak Kentucky na północnym zachodzie państwa. Na scenie 

politycznej pojawiła się Partia Wolności (The Liberty Party), której przedstawiciele 

związani byli z Partią Wigów. Partia Wolności do startu w wyborach w 1844 roku 

nominowała byłego członka Partii Demokratycznej Jamesa G. Birney’a z Michigan. 

Niepewność Polka była duża, jeśli chodziło o start Birney’a i potencjalną jego wygraną. 

Na korzyść kandydata Demokratów działała niechęć, jaką Birney przejawiał wobec 

Clay’a . Warto zaznaczyć, że podczas tych wyborów doszło do wielu nadużyć. 345

Przesiedlano ludzi, zmieniono granice okręgów wyborczych, stosowano rozmaite legalne      

i nielegalne chwyty w walce wyborczej . 346

 Pomimo tego wybory przebiegały spokojnie. Po ogłoszeniu wyników okazało się, 

że czarny koń - Polk wygrał. Udało mu się zdobyć 1 338 464 głosów w stosunku do 

1 300 097 głosów Clay’a. Różnica była jednak niewielka, bo zaledwie 38 367 głosów. 

Ostatni kandydat zdobył 62 300 głosów. Clay wygrał w 5 stanach niewolniczych (w tym      

w Tennessee i w North Carolina). Głosy elektorskie rozłożyły się następująco: Polk 

uzyskał 170 głosów, natomiast Clay 105. Trzeci kandydat nie otrzymał żadnego. Mapa 

poniżej pokazuje rozkład głosów elektorskich w czasie wyborów 1844 roku. 

 http://millercenter.org/president/polk/essays/biography/3, z dn. 25.04.2020.343

 Democratic National Political Conventions, http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf,        344

s. 2-48, z dn. 26.04.2020.
 http://millercenter.org/president/polk/essays/biography/3, z dn. 26.04.2020.345

 L. Pastusiak, Chicago – portret miasta, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986, s. 54.346
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Mapa 5. Rozkład głosów elektorskich w 1844 roku 

 
Źródło: https://www.270towin.com/1844_Election/, z dn. 27.04.2020. 

Za czasów prezydentury Polka (1845-1849) Partia Demokratyczna na nowo zyskała 

na znaczeniu . Wielu badaczy tego czasu twierdziło, że Polk był jednym z ostatnich 347

wielkich prezydentów USA przed Abrahamem Lincolnem. Polk zyskał sobie zwolenników, 

wprowadzając w życie program Partii Demokratycznej, który został ustalony w czasie 

konwencji. Udało mu się wpłynąć na ograniczenie wykorzystywania funduszy 

federalnych, które i tak nie poprawiłyby sytuacji w państwie. Poparł utworzenie silnego         

i niezależnego skarbu państwa przy jednoczesnym obniżeniu taryf celnych. Na polu 

gospodarczym stawiany był za wzór. Jeśli natomiast chodzi o politykę zagraniczną, chciał 

odkupić od władz Meksyku stan California. Jednak tę kwestię udało się rozwiązać dopiero 

w 1848 roku, kiedy to Meksyk został zmuszony do dokonania sprzedaży po niższej cenie 

niż proponowano wcześniej. Prowadził również rozmowy dotyczące ustalenia granicy         

z Kanadą. Jednocześnie cały czas zaznaczał, że przyłączenie kolejnego stanu Oregon 

wymaga dodatkowo ustalenia ostatecznej linii jego granicy . Powiększanie obszaru 348

stanów i pozyskanie nowych terenów to element tworzącej się wówczas ideologii 

kontynentalnego ekspansjonizmu. Po raz pierwszy ten termin pojawił się w 1845 roku        

w artykule Johna O’Sullivan’a, który użył terminu Manifest Destiny, gdy pisał o wrodzonej 

wyższości białych Amerykanów. W swoim artykule wyraził przekonanie, że Amerykanie 

zostali przeznaczeni przez Boga do podboju terytoriów Ameryki Północnej, od jednego 

oceanu do drugiego. Według części Demokratów to Manifest Destiny uzasadniał pomysł 

usuwania rdzennych mieszkańców w głąb stanów. Dla zwolenników Manifest Destiny 

 J. Witcover, op. cit., s. 175.347

 http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/biography/presidents-polk/, z dn. 27.04.2019.348
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Indianie amerykańscy byli jedynie przeszkodą w marszu postępu rasowego                          

i technologicznego, zatem opowiadali się za prowadzeniem polityki usuwania Indian . 349

Administracja Polka wynegocjowała z Wielką Brytanią Traktat Oregoński z 1846 roku, 

który zaakceptował podział terytorium między Stany Zjednoczone i Kanadę na 49 

równoleżniku. Terytorium nabyte na mocy postanowień traktatu obejmuje dzisiejsze stany 

Idaho, Oregon, Washington, część Montana i Wyoming. Jednak, co ważne, poparcie Polka 

dla Manifest Destiny i pozyskanie nowych terytoriów zaogniło napięcia między 

abolicjonistami i właścicielami niewolników. Drugi konflikt pojawił się na linii biali 

osadnicy a rdzenni Amerykanie. Jednak ten nie został rozwiązany i ekspansjonizm 

terytorialny Polka, choć wymierzony w jedność narodową, doprowadził do zaostrzenia 

konfliktu sekcyjnego i dalszego torowania drogi do przyszłej wojny secesyjnej . 350

Sukcesy prezydenta Polka w odniesieniu do spraw państwa nie wpłynęły jednak na 

polepszenie sytuacji wewnątrz Partii Demokratycznej. W przedostatnim roku prezydentury 

Polka w szeregach Demokratów dokonał się rozłam, niektórzy politycy jak np. Charles 

Sumner przystąpili do Partii Wolnej Ziemi . Ciosem dla wszystkich Demokratów okazał 351

się fakt, iż van Buren związał się bliżej z przedstawicielami powstającej wówczas partii 

trzeciej, Free Soil Party (Partia Wolnej Ziemi), która nominowała go jako kandydata           

w czasie kolejnych wyborów prezydenckich w 1848 roku. Wraz z końcem kadencji Polka 

zakończyła się w XIX-wiecznej historii USA Era jacksonowska (Jacksonian Era),              

a państwo wkroczyło w dekadę poprzedzającą wielkie katharsis, czyli wojnę secesyjną. 

Państwo amerykańskie potrzebowało zdecydowanych i charyzmatycznych przywódców, 

którzy potrafiliby zapobiec zbliżającemu się konfliktowi albo przynajmniej go 

załagodzić . Jednak czas dla Partii Demokratycznej nie był niestety łaskawy. 352

Sytuacja w partii okazała się być bardzo poważna. Partia zaczęła się rozłamywać 

zgodnie z regionalnymi interesami. Konflikt wśród członków Kongresu podzielił ich na 

dwie grupy. Tych, którzy nie zgadzali się na przyłączenie Texasu i tych, którzy uważali to 

za dobre posunięcie. Antagonizmy między samymi członkami spowodowały powstanie 

dwóch frakcji. Z jednej strony mieliśmy zwolenników przyłączenia Texasu do Unii               

J. O'Sullivan, Annexation, „United States Magazine and Democratic Review” 17 (1) (July-August 1845); 349

Zob. szerz.: https://pdcrodas.webs.ull.es/anglo/OSullivanAnnexation.pdf, z dn. 20.05.2022.
 T. Chaffin, Met His Every Goal? James K. Polk and the Legends of Manifest Destiny, University of 350

Tennessee Press, Knoxville 2014, s. 65-71.
 H. Katz, op. cit., s. 226 i 249.351

 L. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 353 i 593.352
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i rozpoczęcia wojny z Meksykiem, z drugiej strony istniała grupa Demokratów, która za 

wszelką cenę chciała utrzymać jedność w partii. Kolejnym punktem spornym była kwestia 

niewolnictwa, która podzieliła członków partii zgodnie z linią Północ-Południe. 

Osłabiająca się pozycja Demokratów i brak silnego przywódcy wymusiły decyzję               

o przygotowaniu kolejnego spotkania członków partii. Kontynuując tradycję, kolejny raz 

Demokraci zebrali się w Baltimore. Konwencja w 1848 roku odbyła się w dniach 12-14 

lipca. Nieporozumienia koncentrowały się wokół sprawy niewolnictwa . W czasie 353

konwencji Demokraci potwierdzili swoją zgodność co do kwestii ostatecznego 

rozwiązania problemu z Meksykiem, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do wojny. 

Uważali również, że należy ograniczyć uprawnienia federalne i nadal sprzeciwiali się 

działalności Banku Narodowego . 354

Podziały wśród członków Partii Demokratycznej widoczne były w czasie 

konwencji nominacyjnej. Podczas spotkania partyjnego uwidoczniły się podziały wśród 

pozostałych członków partii. Demokraci nie potrafili porozumieć się w podstawowych 

kwestiach. Postanowili przemilczeć kwestię niewolnictwa. Na tym tle najbardziej 

wyróżniającą się postacią był Lewis Cass, który reprezentował Demokratów z Północy. Za 

czasów prezydenta Jacksona został Sekretarzem Wojny. Cass został poparty przez generała 

Williama Butlera, który miał objąć urząd wiceprezydenta. Trudność w wyborze jednego 

kandydata do startu w wyborach prezydenckich doprowadziła do sytuacji, w której część 

Demokratów (ze stanów Vermont i Ohio) postanowiła przejść na stronę wzmacniającej się 

Partii Wolnej Ziemi. Dodatkowym impulsem dla tej grupy Demokratów była decyzja van 

Buren’a, który zadeklarował opuszczenie szeregów partii. W czasie spotkania dodatkowo 

urzędujący prezydent Polk ogłosił, że nie będzie ponownie kandydować . To 355

niewątpliwie pozbawiło Demokratów silnego przywódcy. 

W trakcie obrad konwencji wybrano Lewisa Cassa jako kandydata na prezydenta. 

Miał kilku przeciwników, w tym ówczesnego Sekretarza Stanu Jamesa Buchanana, 

sędziego Sądu Najwyższego Levi Woodbury’ego i wieloletniego działacza Partii 

Demokratycznej Johna C. Calhouna , lecz to on w czwartym głosowaniu stał się 356

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 50-51.353

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1848-overview/,   354

z dn. 27.04.2020.
 L. Pastusiak, Prezydenci Stanów … op. cit., s. 241.355

 Pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o urząd prezydenta byli: William J. Worth, George Dallas, 356

William Butler.
104



oficjalnym kandydatem ubiegającym się o najwyższy urząd w państwie . Na stanowisko 357

wiceprezydenta, dość szybko, bo w drugim głosowaniu wybrano senatora, Williama          

O. Butlera. Butlerowi udało się pokonać pięciu innych delegatów, w tym przyszłego 

wiceprezydenta Williama R. Kinga i przyszłego prezydenta Konfederatów – Jeffersona 

Davisa. Nowy przywódca partii Cass wiedział, że jego przywództwo partyjne zależy od 

dobrych stosunków z mieszkańcami Południa. Demokraci nominowali Lewisa Cassa, 

senatora z Michigan, który był jednym z Demokratów głoszących zasadę ludowej 

tożsamości przy rozwiązywaniu problemu niewolnictwa. Cass proponował, aby o przyjęciu 

bądź nieprzyjęciu niewolnictwa przez kolejne stany decydowali jego mieszkańcy . 358

W trakcie konwencji zauważono potrzebę zreformowania struktur partii. W tym 

roku powstał Democratic National Committee (Krajowy Komitet Partii Demokratycznej-

DNC), którego zadaniem miało być przejęcie odpowiedzialności za promowanie wśród 

amerykańskiego społeczeństwa ideałów wyznawanych przez członków partii, jak też 

przygotowanie i pilnowanie porządku w czasie konwencji. Krajowy Komitet Partii 

Demokratycznej jest do dziś najdłużej działającą organizacją tego typu na świecie . 359

Dopiero w latach 40. XIX wieku Krajowy Komitet Partii Demokratycznej stał się 

typowym instrumentem działania amerykańskiej partii politycznej. Wprowadzone 

wówczas formy organizacji partyjnej sprawdziły się nie tylko w ciągu XIX wieku, ale.           

i w XX wieku . Dobre przygotowanie kampanii i wyborów spowodowało, że 360

społeczeństwo amerykańskie miało wrażenie, że same wybory stały się częścią festiwalu, 

który toczył się w wielu miejscach, np. w kościołach. Jednak wybory lat 40. XIX wieku 

pozwalały mieszkańcom USA identyfikować się z partią i szukać w jej programie 

pocieszenia i oparcia . 361

Demokraci byli przekonani, że uda im się wygrać kolejne wybory. Jednak ich 

szanse zmalały, ponieważ okazało się, że część zawiedzionych Demokratów przeszła na 

stronę powstającej  nowej partii trzeciej - Partii Wolnej Ziemi (Free Soil Party). Partia 

Demokratyczna traciła zwolenników, a Wigowie umacniali swoją pozycję na 

amerykańskiej scenie politycznej. W obozie Demokratów nikt nie spodziewał się, że 

 W. Klunder, Lewis Cass and the Politics of Moderation. Kent Sate University Press, Kent 1996, s. 184–357

186.
 M. E. Nelly Jr, Konflikt regionalny 1848-1861, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 3, 358

1848-1917, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 9.
 The Democratic Party, Star Group Inc., West Palm Beach 2004, s. 2.359

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 47-48.360

 R. P. McCormick, The Second … op. cit., s. 33 i 35.361
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kandydat Wigów może wygrać. W czasie wyborów Zachary Taylor (kandydat Wigów) 

zdobył ostatecznie 163 głosy elektorskie, w tym 26 z New York, a za Cass’em 

opowiedziało się 127 elektorów. Jak sądzono właśnie wskutek problemów 

wewnątrzpartyjnych Cass przegrał wybory elektorskie. Nie pomogło Demokratom 

powtarzanie hasła, że człowiek z Północy z ideałami z Południa byłby najlepszym 

kandydatem. Wart zaznaczenia okazał się fakt, iż były to pierwsze wybory, które zgodnie          

z ustawą z 1845 roku odbywały się we wszystkich stanach tego samego dnia – czyli we 

wtorek po pierwszym poniedziałku listopada . Jak również zauważono, w czasie tych 362

wyborów frekwencja była dość wysoka. Od roku 1840 utrzymywała się na poziomie 70%, 

w 1848 roku zagłosowało 72% uprawnionych do głosowania . 363

Problemy i spory zarówno socjalne jak i moralne amerykańskiej sceny politycznej     

z końca lat 40., i na początku lat 50. XIX wieku przyczyniły się do szybkiego pogorszenia 

się sytuacji obu partii. Wigowie tracili na znaczeniu, natomiast Demokraci tymczasowo 

załamali się . Okazało się, że w szeregach partii zabrakło formalnego przywódcy, osoby, 364

która potrafiłaby na nowo zjednoczyć powstające frakcje. Na kryzys wewnątrz partii 

nałożyły się narastające problemy wewnątrz państwa. Obie partie nie potrafiły sobie 

poradzić z problemem niewolnictwa i przystępowaniem do Unii nowych stanów . 365

Mimo to Demokraci kolejny raz spróbowali wystawić silnego kandydata. Część 

członków partyjnych uważała, że należy jeszcze raz zjednoczyć siły i zażegnać konflikty 

narastające wewnątrz partii. Zwolennikiem tej teorii był S. A. Douglas, który pomimo 

tego, iż wywodził się w Północy, znalazł siłę, by przekonać do tego pomysłu mieszkańców 

Południa. Demokraci postanowili wykorzystać słabszą formę Wigów. Sposób na przejęcie 

władzy w państwie miał polegać na wygraniu przyszłych wyborów prezydenckich. 

Przyszła konwencja miała właśnie temu posłużyć. W dniach 1-5 czerwca 1852 roku 

Demokraci zebrali się w Baltimore. W czasie obrad padły propozycje, kto tym razem ma 

ubiegać się o fotel prezydencki. Nazwiska, które proponowano, to: L. Cass, J. Buchanan, 

W. L. Marcy, S. A. Douglas, J. Lane, S. Houston i kilku innych. Początkowo lista 

kandydatów nie zawierała nazwiska F. Pierce’a, gdyż ten nie zamierzał kandydować. Gdy 

przystąpiono do głosowań, przez kolejnych czterdzieści osiem tur żaden z kandydatów nie 

 L. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 594.362

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1844-overvie/,       363

z dn. 27.04.2020.
 A. J. Reichley, op. cit., s. 85.364

 J. F. Bibby, op. cit., s. 27.365
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uzyskał wymaganych 2/3 głosów. Wówczas to zaczęto poszukiwać kompromisowego 

kandydata. W czterdziestym dziewiątym głosowaniu na przedstawiciela wszystkich 

Demokratów wybrano Franklina Pierce’a , który pomimo swojego pochodzenia (stany 366

Północne), akceptował niewolnictwo. Wynik był imponujący, bo uzyskał 283 głosy na 289 

głosów możliwych do zdobycia. 

Franklin Pierce przyjął nominację, ale nie prowadził aktywnej kampanii wyborczej, 

robili to za niego najbardziej wpływowi członkowie partii. Sam kandydat nazywany był 

przez Demokratów Young Hickory (Młode Drzewo Hikorowe) . Kandydatem na urząd 367

wiceprezydenta został William King, co uważano za dobre posunięcie. Dwie pozostałe 

formacje polityczne również zaczęły wybierać swoich kandydatów. Demokraci spokojni      

o swoich kandydatów czekali na nazwiska przeciwników. Jednak już obnosili się                  

z poczuciem triumfu. Powtarzali hasło: We Polked you in 1844; we shall Pierce you in 

1852 (Daliśmy wam pstryczka w 1844 roku, to i w 1852 przebijemy się). Wigowie              

w czasie wewnętrznych rozmów wybrali na swojego reprezentanta Winfielda Scotta, który 

miał ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Na jego zastępcę wskazano Williama 

Grahama. Natomiast kandydatem ze strony Partii Wolnej Ziemi został John Hale, a jego 

potencjalnym zastępcą George Julian . 368

Kampania prezydencka w 1852 roku pokazała, że Demokraci byli nadal silni. 

Udało im się pokonać przeciwników. Pomimo tego, iż ogłaszając wyniki wyborów 

zauważono, że frekwencja wyborcza była niska, wyniosła tylko 69,6%, co w porównaniu 

do lat wcześniejszych uważano za porażkę, cel partii został osiągnięty, Pierce'a wygrał 

wybory. Kandydat Demokratów uzyskał 1 601 274 głosy, a 1 386 724 głosów kandydat 

Wigów – W. Scott. Głosów elektorskich kandydat Demokratów uzyskał 254. Zadaniem 

prezydenta Pierce’a była próba połączenia wszystkich istniejących odłamów Partii 

Demokratycznej, uważał również, że rozdzielenie stanowisk pomiędzy wszystkie istniejące 

frakcje pomogło mu w wygranej . 369

Zwycięstwo Franklina Pierce’a przyspieszyło proces rozbicia Partii Wigów. 

Prezydent Pierce chciał połączyć ugrupowania demokratyczne, wprowadzając podział 

stanowisk federalnych w obrębie wszystkich frakcji istniejących zarówno na Północy, jak      

 Proceedings of the Democratic National Convention held in Baltimore, June 1-5 1852, s. 28-45.366

 L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 274.367
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i na Południu. W tym czasie wyraźnie zarysowany był podział Północ – Południe. Na 

Północy – S. A. Douglas – przedstawiał plan umocnienia Demokratów. Na Południu            

– M. T. Hunter, J. M. Mason, A. P. Butler i D. R. Atchison – chcieli, by to stany 

południowe kontrolowały władze federalne i partię. Uważali, że to oni powinni 

utrzymywać przewagę w Senacie, bo to pozwoli na utrzymanie ładu i porządku w partii         

i państwie . Sprawa niewolnictwa zaczęła coraz bardziej dzielić nie tylko członków 370

partii, ale również społeczeństwo. Stephen Douglas w styczniu 1854 roku zaproponował 

ustawę Kansas-Nebraska. Zawarł w niej pomysł, że to mieszkańcy stanów mieliby 

decydować o sobie, bo to oni zgodnie z Konstytucją amerykańską są wykonawcami 

władzy ludu. Warto dodać, że oba wyżej wymienione stany były częścią zakupionego 

wcześniej stanu Louisiana. Zgodnie z wcześniej przyjętym Kompromisem Missouri z 1820 

roku stany te miały być zamknięte dla niewolnictwa (tereny na północ od szerokości 

geograficznej 36°30'). Jednak S. A. Douglas zaproponował, aby kwestię niewolnictwa 

rozwiązać tam, opierając się na zasadzie suwerenności ludu, a więc w bezpośrednim 

głosowaniu mieszkańców tych stanów. Powodem, dla którego wysunął taką propozycję, 

była budowa transkontynentalnej linii kolejowej. Istniały dwie opcje poprowadzenia kolei: 

z New Orlean do Los Angeles lub z Chicago / St. Louis do San Francisco. S. A. Douglas 

jako posiadacz majątku w Chicago oczywiście obstawał za drugą opcją, jednocześnie 

zdając sobie sprawę, że bez poparcia Południa opcja ta nie przejdzie, zwłaszcza że trasa ta 

biegłaby przez terytorium nieposiadające własnego rządu. Jego propozycja była sposobem 

na zaspokojenie aspiracji Południa bez jednoczesnej szkody dla interesów Północy. 

Przyjęcie Aktu Kansas-Nebraska oznaczało przekreślenie Kompromisu z Missouri z 1820 

roku, która na Północy uznawana była za równie nienaruszalną jak Konstytucja. Mimo to 

22 maja 1854 roku udało się doprowadzić do jej uchwalenia. Powyżej 36°30' N od tej pory 

obowiązywała zasada suwerenności ludu w kwestii stosunku stanu do niewolnictwa. Jak 

się jednak okazało, ustalenie tego kompromisu wywołało falę niezadowolenia.  

Wielu badaczy tego okresu uważa, że jego uzgodnienia stały się pierwszymi 

symptomami nadchodzącej wielkiej wojny pomiędzy stanami. Pośrednio uważano, że 

przyjęcie tej ustawy doprowadziło również do rozbicia w Partii Wigów. Na Północy 

powstała regionalna, ideologiczna Partia Republikanów (złożona z Demokratów z Północy, 

członków Partii Wolnej Ziemi i Wigów z Północy), która w swoim programie mówiła 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 52.370
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zdecydowanie nie dla niewolnictwa. Na krótko przed podpisaniem ustawy na scenie 

politycznej USA około roku 1853 pojawiły się mniejsze towarzystwa rodowitych 

Amerykanów. Towarzystwa te głosiły poglądy nacjonalistyczne. Udało im się zjednoczyć    

i stworzyć zorganizowany, lecz nadal tajny ruch polityczny, nazwany oficjalnie Partią 

Amerykańską. Organizacja ta znana była powszechnie jako Partia Nic Niewiedzących 

(Know - Nothing Party), co wywodziło się stąd, że jej członkowie na każde pytanie o jej 

istnienie odpowiadali nic nie wiem. Jej celem było ograniczenie wpływu niedawnych 

przybyszów na politykę oraz jej oczyszczenie. Głosili hasła Ameryki dla Amerykanów.        

W przeciągu kilku lat ruch ten zdobył coraz większe rzesze zwolenników, co 

spowodowało, że w wyborach kongresowych w 1854 roku przedstawiciele tego 

ugrupowania odnieśli ogromny sukces, uzyskując 104 z 234 miejsc. 

Czas prezydentury Pierce’a przypadł na czas powstawania nowych ruchów              

i organizacji wywierających wpływ na amerykańskie społeczeństwo. Najtrudniejszą 

kwestią, którą musieli rozwiązać politycy tego okresu, było niewolnictwo. Wielu 

obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej uważało, że Pierce nie miał szans na 

ponowną wygraną. Sam jednak Pierce myślał poważnie o ponownym starcie w wyborach. 

Jednak Partia Demokratyczna została osłabiona poprzez powstawanie mniejszych 

organizacji i towarzystw. Sytuacja ta spowodowała w drugiej połowie lat 50. XIX wieku, 

że wielu Demokratów opuściło szeregi Partii Demokratycznej, dając wyraz 

niezadowolenia z prowadzonej przez prezydenta Pierce’a i czołowych działaczy polityki 

partyjnej. Zarówno Pierce jak i inni działacze partii czekali na kolejne spotkanie członków 

partii. 

Próbą ratowania Partii Demokratycznej była kolejna konwencja, która tym razem 

odbyła się w Cincinnati, w stanie Ohio w dniach od 2 do 6 czerwca 1856 roku. Platformę 

partyjną podzielono na dwa segmenty: pierwszy dotyczył spraw wewnętrznych, a drugi 

polityki międzynarodowej . Członkowie segmentu dotyczącego spraw wewnętrznych 371

skupili się na temacie ograniczenia wpływu federalnego na stany i kwestii niewolnictwa. 

Natomiast sekcja polityki zagranicznej przedstawiła program zbudowany w duchu 

nacjonalistycznym i ekspansjonistycznym. Drugi program był stosunkowo nowatorski, bo 

po raz pierwszy Demokraci zajęli się kwestią polityki zagranicznej . W czasie tej 372

 Official Proceedings of the Democratic National Convention held in Cincinnati, June 2-6 1856, s. 10-65.371
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konwencji dano także wyraz niezadowoleniu z administracji Pierce’a. Delegaci nie 

zdecydowali się na jego ponowny wybór. Ostatecznie wybrano Jamesa Buchanana, który 

otrzymał w siedemnastym głosowaniu nominację prezydencką . Kandydatem na urząd 373

wiceprezydenta został John C. Breckinridge z Kentucky . 374

 Konwencja partyjna wybrała Buchanana, ale oczywiście obawiano się, że po dwóch 

nieudanych próbach (z 1848 roku i 1852 roku) nie będzie on w stanie wygrać. Demokraci 

wiedzieli, że muszą zwiększyć skuteczność kampanii. Rozpoczęło ją zbieranie dużych sum 

pieniężnych. Posiadanie gotówki w połączeniu z dość niestabilną sytuacją w dwóch 

pozostałych partiach dawało nadzieję na wygranie wyborów. Po nieudanych wyborach       

w 1852 roku Partia Wigów praktycznie przestała istnieć. Na jej miejscu pojawiła się Partia 

Republikańska, która zrzeszała m.in. byłych Wigów. Partia Republikańska reprezentowała 

stany Północy. Drugą partią, która coraz pewniej poruszała się na scenie politycznej, była 

Partia Nic Niewiedzących. Zwolennicy tej partii określani byli jako antykatoliccy                 

i nastawieni przeciwko cudzoziemcom i imigrantom. Po pierwszej swojej konwencji           

z 1856 roku Nic Niewiedzący wysunęli kandydatury Millarda Fillmore’a ze stanu New 

York i Andrew Jackson’a Domelsona z Tennessee. Natomiast Republikanie przedstawili 

kandydatury Johna C. Fremonta i Williama L. Daytona . Nazwiska wszystkich 375

kandydatów były znane. Tabela poniżej obrazuje ilość oddanych głosów. 

Tabela 14. Wyniki wyborów z 1856 roku 

Źródło: Historical Statistics of the United States, 1789-1945, United States, Bureau Of The Census, 
Washington D. C. 1949, s. 289. 

Kandydat na 
prezydenta

Kandydat na 
wiceprezydenta

Przynależnoś
ć partyjna

Liczba 
oddanych 

głosów

Głosy 
elektorskie

James Buchanan
John C. 

Breckinridge
Demokrata 1 838 169 174

John C. Frémont William L. Dayton Republikanin 1 341 264 114

Millard Fillmore Andrew J. Donelson
Nic 

Niewiedzący
874 534 7

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 52-53.373
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W głosowaniu powszechnym (wybory odbyły się 4 listopada 1856 roku) Buchanan                 

i Breckinridge uzyskali 1 838 169 głosów. Udało im się odnieść zwycięstwo w 19 stanach, 

uzyskując jednocześnie 173 głosów elektorskich. Przeciwnik polityczny Buchanana             

z Partii Republikańskiej John Charles Fremont zdobył 1 341 264 głosów, co dało mu 

zwycięstwo w 11 stanach i 114 głosów od elektorów. Trzeci kandydat startujący z ramienia 

Partii Amerykańskiej (M. Fillmore) zdobył 847 534 głosy w większości w stanie Maryland 

i 8 głosów elektorskich . Dokładny rozkład głosów przedstawia mapa poniżej. 376

Mapa 6. Głosy uzyskane przez kandydatów w wyborach z 1856 roku 

 
Źródło: https://www.270towin.com/1856_Election/, z dn. 10.05.2020. 

 Demokraci triumfowali. Jednak niektórzy złośliwie kwitowali, że Republikanie nie 

byli jeszcze silnym ugrupowaniem. Partia Nic Niewiedzących wystawiła dość słabego 

polityka. Buchanan zawdzięczał swój wybór przede wszystkim poparciu stanów 

południowych i niektórych stanów pogranicza. Warto zaznaczyć również, że Buchanan 

zdobył mniej głosów wyborców niż pozostali dwaj kandydaci. Został więc on wybrany 

przez mniejszość . Jak wielu polityków uważało, nie był to dobry czas na takie decyzje. 377

Ówczesna sytuacja nie zwiększała poczucia stabilności i bezpieczeństwa. 

 Od początku swojej kadencji Buchanan zauważył trudną sytuacją Demokratów                     

w Kongresie. Pomimo iż Partia Demokratyczna była najstarszą i ogólnokrajową partią na 

scenie politycznej USA, zaczynała być coraz bardziej różnorodna programowo                     

i wewnętrznie. W jej strukturze powstały frakcje: południowa, północna i zachodnia, co 

przyspieszało rozłam. Przedstawiciele każdej z wyżej wymienionych frakcji interesowali 

 L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 412-413.376
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się sprawami lokalnymi i tymi związanymi z ich regionem. Postawiony w takiej sytuacji 

prezydent miał problem z uzyskaniem jednomyślności wśród członków partii. 

Spowodowało to jego nieskuteczność, ponieważ każdy wniosek dochodzący do Kongresu, 

nie był w stanie przejść dalej. Członkowie partii zaczęli analizować każdy projekt               

z perspektywy ich własnego regionu . 378

Rozpoczynając swoją kadencję w Białym Domu, prezydent Buchanan zaczął 

zarządzanie od budowania swojego gabinetu. Doradcami mieli zostać ludzie wykształceni      

i znający się na kwestiach gospodarczych, społecznych i politycznych, reprezentujący 

wszystkie stany. Jednak wśród członków jego gabinetu znaleźli się w większości 

umiarkowani południowcy i sympatycy Południa ze stanów północnych . Brak było ludzi 379

reprezentujących Północ państwa. Dodatkowo również prezydent nie był w stanie 

porozumieć się w kwestii niewolnictwa z jednym z czołowych wówczas reprezentantów 

Północy – S. A. Douglasem. Prezydent Buchanan nie umiał odnieść się jednoznacznie do 

kwestii niewolnictwa, jego doradcy również nie potrafili wpłynąć na poprawę stosunków 

pomiędzy Północą a Południem, wręcz ją zaogniali . Wtedy to właśnie zaczęła coraz 380

bardziej zarysowywać się linia podziału wśród członków partii, tzw. południowo-północna 

dychotomia. 

Sytuacja państwa i gospodarki nie była stabilna. Kryzys ekonomiczny roku 1857, 

który powstał w wyniku złego inwestowania i zaciągania kredytów spowodował falę 

niezadowolenia. Od początku swojej prezydentury Buchanan miał problem z utrzymaniem 

silnej i jednolitej wewnętrznie partii. Wydawało się, że Partia Demokratyczna z racji 

swojej długoletniej już historii powinna być silną. Demokraci byli partią głęboko 

podzieloną na mniejsze frakcje. Wśród nich najbardziej znaczącą była grupa południowa. 

Obok niej istniały także północna i zachodnia. Frakcje te wzajemnie się zwalczały. 

Członkowie frakcji północnej uważali, że południowy odłam był zbyt słaby. Te podziały 

wewnętrzne w Partii Demokratycznej pokazywały, że w postawach ówczesnych polityków 

dominowały interesy lokalne i regionalne . Stary odłam Demokratów na Północy opuścił 381

swoją macierzystą partię, by przyłączyć się do Republikanów . 382

 To świadczyło, że w szeregach Demokratów nie działo się najlepiej. Coraz bardziej 

 L. Pastusiak, Prezydenci Stanów … op. cit., s. 30.378
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widoczne były konflikty i nieporozumienia na linii prezydent Buchanan a S. A. Douglas. 

Stephen A. Douglas swoją karierę polityczną rozpoczął od Izby Reprezentantów. Następnie 

został senatorem. W 1852 roku wystartował w wyborach prezydenckich, lecz przegrał               

z Franklinem Pierca’em. Jego poglądy i spostrzeżenia dotyczące kwestii niewolnictwa 

doprowadzały do wzrostu niezadowolenia członków partii. Jedną z najbardziej słynnych 

spraw w tym czasie była decyzja podjęta przez Sąd Najwyższy nazwana sprawą Dreda 

Scotta przeciw Sandfordowi (Dred Scott versus Sandford), która to miała określać, kto 

może być obywatelem USA, a komu to prawo się nie należy. Ten wyrok jak i Akt Kansas-

Nebraska przyczyniły się do powstania dwóch odłamów Partii Demokratycznej. Po jednej 

stronie znaleźli się zwolennicy Douglasa, po drugiej urzędującego prezydenta. Stephen 

Douglas po ogłoszeniu tego wyroku uświadomił sobie, że promowane przez niego hasło 

suwerenności ludowej - popular sovereignty nigdy nie zostanie zaakceptowane. 

Mieszkańcy stanów nie mogli decydować sami o tym, w którym stanie niewolnictwo 

będzie legalne a w którym zostanie zabronione. Douglas uważał, że ludność czarnoskóra 

nie powinna być traktowana na równi z ludnością białą. W czasie jednej z debat                   

z A. Lincolnem S. Douglas usłyszał od swojego przeciwnika, że każdy niewolnik, który 

pracuje, jest równy każdemu innemu obywatelowi . 383

 Nie tylko na szczeblu najwyższym istniały nieporozumienia wewnątrz partii.           

W każdej stanowej reprezentacji partyjnej występowały rozbieżności między 

zwolennikami Douglasa a administracją Buchanana. Ludność Południa nie chciała się 

zgodzić z programem ludowej suwerenności głoszonej przez Douglasa, a on nie mógł się 

zgodzić na zaakceptowanie niewolnictwa. Te różnice doprowadziły do usamodzielnienia 

się dwóch organizacji partyjnych. Jedna funkcjonować będzie na Północy, a druga na 

Południu państwa. Rok 1856 przyniósł nagłe załamanie się Wigów. Część z członków 

Partii Wigów, zwłaszcza finansiści i nowojorscy armatorzy ku zadowoleniu Demokratów.      

i samego Douglasa przeszli na ich stronę . Celem S. Douglasa nie było rozbicie Partii 384

Demokratycznej, bo wiedział, że wówczas doprowadziłoby to do szybkiego przejęcia jej 

przez Republikanów. W silnie zjednoczonych strukturach partii mógł szybciej liczyć na 

poparcie jego osoby w przyszłych wyborach prezydenckich. Warunkiem było zbliżenie do 

siebie stanowiska północnych kapitalistów i południowych plantatorów . Douglas jednak 385

 L. Korusiewicz, Wojna secesyjna … op. cit., s. 69 - 71.383

 P. Zaremba, op. cit., s. 149.384
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stracił poparcie na Południu, co spowodowało, że Demokraci obawiali się przegrania 

przyszłych wyborów . 386

 Południowcy nie chcieli iść na żadne ustępstwa wobec propozycji  przedstawianych 

przez przeciwników niewolnictwa. Uważali, że nie należało takowych brać pod uwagę. 

Południowcy sądzili, że zrezygnowanie z niewolnictwa przede wszystkim zrujnowałyby 

gospodarkę państwa, co wywołałoby kolejne konflikty społeczne. Mieszkańcy Północy 

traktowali niewolnictwo jako zjawisko społeczne moralnie negatywne. Południowcy byli 

przekonani, że niewolnictwo było dobre i należało chronić go przed atakami. Wielu 

reprezentantów z Południa przychylało się do poglądu, że wygrana w przyszłych wyborach 

Demokratów nie doprowadzi do rozwiązania kwestii niewolnictwa, tylko go wyciszy. 

Dlatego wśród wielu Demokratów panowało przekonanie, iż przyszłe wybory wygrają ich 

przeciwnicy polityczni . 387

W szeregach Demokratów wybór nie był prosty, dodatkowo sytuację utrudniały 

podziały występujące wśród członków partii. Wszyscy pamiętali, że czołowy Demokrata 

S. Douglas zagłosował przeciw wprowadzeniu niewolnictwa w Kansas, chociaż kilka lat 

wcześniej stworzył podstawy do Aktu Kansas-Nebraska, a teraz sam sobie zaprzeczył. 

Dlatego w kwietniu zwołano narodową konwencję i zaproszono Demokratów do miasta 

Charleston, w South Carolina. Zgromadzeni członkowie partii myśleli, że uda im się 

wybrać takiego kandydata na prezydenta, który popierany byłby zarówno przez Północ, jak 

i Południe. Wygrana kandydata Demokratów umocniłaby natomiast pozycję zwolenników 

Unii na Południu. Jednak zebranie w Charleston pokazało, że niełatwo było dojść do 

porozumienia. Dodatkowo toczono spory dotyczące sprawy Kansas, gdzie część 

Demokratów popierała pomysł nadania mu statusu stanu wolnego. Kolejnym problemem 

była kwestia legalności proniewolniczej Konstytucji z Lecompton . Część członków 388

partii uważała, że zgodnie z nią należy jak najszybciej przyjąć Kansas do Unii jako stan 

niewolniczy. Część razem z Douglasem twierdziła, że trzeba wprowadzić kodeks 

niewolniczy, by mogło istnieć specjalne ustawodawstwo chroniące tę szczególną 

instytucję. Z przebiegu rozmów w czasie konwencji w Charleston czuć było chęć 

ostatecznego rozwiązania problemu niewolnictwa. Delegaci jednak, pamiętając głos 

 W. C. Borucki, op. cit., s. 237.386

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 616-617.387

 Jedna z czterech Konstytycji napisanych dla stanu Kansas. Jej artykuły zostały napisane przez polityków 388

pro-niewolniczych. Jej zapisy mówiły o pozostawieniu niewolnictwa w USA. Zwolennikiem tego dokumentu  
był prezydent Buchanan i część Południowych Demokratów. Ostro sprzeciwiał się jej S. Douglas.
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sprzeciwu wobec wprowadzenia proniewolniczej Konstytucji stanu Kansas, odmówili 

Douglasowi poparcia w wyborach prezydenckich. Przedstawiciele z Południa wysunęli 

kandydaturę Johna C. Breckinridge’a, który był zagorzałym zwolennikiem Konstytucji         

z Lecompton. Delegaci z Północy poparli kandydaturę Douglasa . Delegaci nie byli         389

w stanie zdecydować się na jeden wspólny program. W pewnym momencie obrad delegaci               

z wolnych stanów zamierzali przeforsować punkt dotyczący niewolnictwa, na co 

Południowcy nie chcieli się zgodzić. Pięćdziesięciu delegatów z Południa nie zgodziło się 

na wprowadzenie tego punktu i wyszło z sali. Jako pierwsi obrady opuścili delegaci             

z Alabamy, potem delegaci z Georgii i South Carolina oraz część delegatów z Arkansas        

i Delaware . Podjęto jeszcze jedną próbę porozumienia. Jednak w ciągu pięćdziesięciu 390

siedmiu kolejnych głosowań nie udało się żadnemu z kandydatów uzyskać wymaganej 

większości głosów. Ponieważ Demokraci nie byli w stanie wyłonić swego kandydata, 

konwencję przełożono na później . 391

Konwencja zakończyła się brakiem consensusu. Pamiętając o tych wydarzeniach, 

postanowiono jeszcze raz zwołać delegatów Partii Demokratycznej. Sześć tygodni później 

podjęto kolejną próbę dyskusji . Jak się później okazało, była to ostatnia konwencja 392

partyjna przed wojną secesyjną. Odbyła się ona w mieście Baltimore  w dniach od 18 do 393

24 czerwca 1860 roku. Po raz pierwszy członkowie konwencji przyjęli do wiadomości, że 

w kwestii niewolnictwa wśród ich członków występują różne zdania i poglądy. 

Członkowie partii zobowiązali się do przestrzegania postanowień Sądu Najwyższego, 

które dotyczyć będą kwestii niewolnictwa . Już na wstępie wynikł konflikt przy 394

weryfikowaniu delegacji, w efekcie czego całe Południe wycofało się z obrad . Pozostali 395

 A. I. P. Smith, Wojna secesyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 77.389

 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 608.390

 L. Pastusiak, Prezydenci 1. Stany Zjednoczone od Jerzego Waszyngtona do Ronalda Regana, Krajowa 391

Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 441.
 D. Andreson, op. cit., s. 37-38.392

 Dnia 9 maja 1860 roku w Baltimore toczyły się obrady przedstawicieli Partii Unii Konstytucyjnej, 393

nazywanych „Partią Ludzi Starszych”. Ugrupowanie konserwatywne z uproszczonym programem. Jej 
zwolennicy spodziewali się, że wobec rozbicia Partii Demokratycznej i ewentualnego rozbicia wśród 
Republikanów, ich kandydat może mieć szansę. Powstanie tej partii było wyrazem całkowitego rozłamu 
politycznego w USA. Zob. szerz.: L. Korusiewicz, Abraham Lincoln, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975,            
s. 165-166; L. Korusiewicz, Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1967, s. 279-280.

 Official Proceeding of the Democratic National Convention held in 1860, at Charleston and Baltimore, 394

Proceedings at Charleston, April 23-May 3, s. 3-46.
 L. Korusiewicz, Abraham Lincoln, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 165.395
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delegaci wybrali S. A. Douglasa na kandydata do prezydentury . Druga grupa popierała       396

J. C. Breckinridge’a. Warto jednak zaznaczyć, iż grupa ta spotkała się kilka dni wcześniej 

w Richmond, gdzie przyjęto program żądający kodeksu dla niewolników, które to 

ultimatum było wcześniej odrzucone w czasie spotkania w Charleston . Platforma ta 397

nadal wspierała niewolnictwo w południowych stanach. Kolejny raz jednak nie udało się 

dojść do porozumienia. Porażka negocjacji w sprawie niewolnictwa spowodowała, że 

nastąpił największy rozłam w Partii Demokratycznej w historii amerykańskich partii 

politycznych . 398

 Demokraci przystąpili do wyborów 1860 roku rozwarstwieni politycznie                    

i organizacyjnie. Do walki wyborczej stanęły ze sobą dwa niezależne, chociaż o tej samej 

nazwie i rodowodzie, twory polityczne . Jak też mówiono, były to najważniejsze wybory 399

od momentu powstania państwa amerykańskiego. Sam prezydent Buchanan twierdził, że 

po prawie stu latach od zwycięskiej wojny z Wielką Brytanią teraz Ameryka stanęła przed 

nowym problemem wojny pomiędzy stanami. Dodatkowo dla samych Demokratów był to 

rok podziałów. Swoich kandydatów do ubiegania się o najwyższy urząd w państwie 

wysunęli Republikanie i Partia Konstytucyjna (Constitutional Union Party, która                

w Kalifornii zwana była partią Bella-Everetta). Pierwszych reprezentował Abraham 

Lincoln i jako wiceprezydent Hannibal Hamlin. Partię Konstytucyjną reprezentowali John 

Bell i Edward Everett . W tym momencie historia Partii Demokratycznej i alians 400

Demokratów Północy i Południa zawiązany przez Jacksona pod koniec lat 20. XIX wieku 

przestał istnieć . Kolejnym prezydentem USA zostaje Abraham Lincoln – Republikanin. 401

Sytuacja ta doprowadziła do końca drugiego systemu partyjnego w USA. 

 L. Korusiewicz, Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 396

1967, s. 279; W. B. Hesseltine, The South in American History, or Three against Lincoln: Murat Halstead 
Reports the Causes of 1860, Baton Rouge, Louisiana 1960, s. 259-264.

 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 609.397

 Democratic National Political Conventions, http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf, s. 5, 398

dn. 26.04.2019.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 53.399

http://presidentelect.org/e1860.html, z dn. 18.05.2021.400

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 53-54.401
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3.3. Elektorat Partii Demokratycznej 

 Społeczeństwo Ameryki w drugim systemie partyjnym należy nazwać 

społeczeństwem dynamicznym. Liczba mieszkańców wzrosła z niespełna sześciu 

milionów do ponad czterdziestu. Stany Zjednoczone przestały być zlepkiem kolonii 

północnych, które liczyły na pomoc z zewnątrz. Stały się państwem samowystarczalnym, 

eksportującym swoje artykuły za granicę. Rozwój technologiczny przyspieszył 

umasowienie różnorodnych towarów, co wpłynęło na polepszenie się standardów życia. 

Linię kolejową dla mieszkańców stanów wschodnich utożsamiano z początkiem 

stabilizacji i wzrostem zamożności. Kolej pozwalała imigrantom na szybkie 

przemieszczanie i docieranie do nowych miejsc zamieszkania. Tylko dla rdzennych 

mieszkańców budowa linii kolejowej nie zapowiadała polepszenia ich sytuacji . Pomimo 402

szybkiego rozwoju przemysłowego znaczna część społeczeństwa zajmowała się 

rolnictwem. Większość polityków tego czasu uważała, że handel i przemysł pozostaną jego 

dopełnieniem. Rozwój państwa nastąpił również dlatego, że wpływ na niego miała 

emigracja z Europy. Osoby przybywające do USA zasiedlały te tereny, na których 

planowano rozwijać przemysł. Wraz z napływem ludności z innego kontynentu pojawił się 

problem religijny. Dużą grupę imigrantów wyznania katolickiego stanowili Irlandczycy. 

Obecność obcej ludności wyznania katolickiego w przekonaniu niektórych polityków 

mogła stać się niebezpieczna dla protestanckiego państwa. Bogaci mieszkańcy obawiali 

się, że ubodzy imigranci z Irlandii będą dla nich zagrożeniem. Przypuszczenia okazać się 

niesłuszne, bo to właśnie napływająca ludność stała się siłą roboczą napędzającą rozwój 

przemysłu . 403

 Należy w tym miejscu przybliżyć strukturę społeczną Stanów Zjednoczonych. 

Analizę rozpoczniemy od Południa. W czasie trwania drugiego systemu partyjnego do 

stanów Południa zaliczano takie stany jak: Arizona, Tennessee, Alabama, North Carolina, 

South Carolina, Mississippi, Georgia i Florida. Najwyżej w hierarchii mieszkańców tych 

terenów znajdowali się plantatorzy. Każdy z 46 274 właścicieli plantacji posiadał do 20 

niewolników. Około 8 tysięcy farmerów wskazywało na zarządzanie majątkiem                        

z wykorzystaniem siły 50 niewolników, natomiast 2 292 mogło liczyć na niewolniczą 

 http://pociagipodspecjalnymnadzorem.blogspot.com/2009/07/rozwoj-kolei-w-usa-i-ich-wpyw-na.html,       402

z dn. 27.02.2019.
A. Smith, Wojna secesyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2007, s. 5-6.403
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pracę około stu osób pozbawionych praw. Około 11 plantatorów posiadało na swoich 

plantacjach po 500 niewolników, a tylko jeden w zarządzanym przez siebie gosporadstwiv 

miał tysiąc niewolników. Nie tylko plantatorzy posiadali niewolników, na Południu 

całkowita liczba niewolników wynosiła 383 637 osób. Warto podać, że liczba białych, 

wolnych mieszkańców Południa stanowiła 8 milionów . W wielu przypadkach byli to 404

ludzie wywodzący się z klasy średniej lub wykwalifikowani robotnicy albo też najbliżsi       

z rodziny plantatora. Najliczniejszą grupę białych stanowili drobni farmerzy, którzy 

pracowali na własnej ziemi na utrzymanie swoje i swojej rodziny. Zaliczano do niej 

również nadzorców plantacji. Kolejną pojawiającą się wówczas warstwą społeczną byli 

ubodzy biali (poor whites). Ludzie ci zasiedlali tereny mniej żyzne, zatem byli narażeni na 

trudności w jej uprawianiu. Następnie mamy przedstawicieli wolnych zawodów: 

prawników, lekarzy, kupców czy wydawców gazet.  

Oprócz ludności białej Południe zamieszkiwała duża grupa ludności czarnej, w której 

najwyżej uplasowały się kolorowe osoby wolne. Mężczyźni byli na ogół rzemieślnikami, 

farmerami albo robotnikami. Pod koniec drugiego systemu partyjnego w całym państwie 

było 488 000 wolnych czarnych, w tym na Południu około 262 000. Znaczną część 

ludności czarnej stanowili niewolnicy. Ich liczba pomiędzy latami 1790-1860 wzrosła. 

Zgodnie z danymi z przeprowadzonych spisów ludności liczba niewolników przedstawiała 

się następująco: 698 000 (1790 rok) i 4 000 000 (1860 rok). Większość niewolników 

pracowała na plantacjach, ale również pełnili rolę służby domowej. Zdarzały się przypadki, 

że niewolnicy po przejściu szkoleń stawali się kowalami, stolarzami czy cieślami . 405

 Północ USA stała niejako w opozycji do rolniczego Południa, stawiając na 

dynamiczny rozwój przemysłu. Zaliczano do niej następujące stany: New York, New 

Jersey, Ohio, Illinois, Vermont, Rhode Island, Michigan, Pennsylvania, New Hampshire, 

Maine, Oregon, Delaware. Na tym gospodarka zmierzała ku industrializacji, odpowiednio 

kształtując życie mieszkańców. Przyjęło się twierdzić, że ludność Północy była bardziej 

wykształcona i skupiona na rozwoju ekonomicznym. W większości na tych terenach 

chciano zakazać niewolnictwa, gdyż uważano, że jest ono zjawiskiem niemoralnym              

i niewydajnym. Według mieszkańców Północy niewolnictwo hamowało rozwój 

gospodarki, ale przede wszystkim także rozwój przemysłu. Dodatkowo niewolnictwo 

miało pogrążać nowe stany w nędzy i zacofaniu. Sprzeciwu tego nie można wiązać              

 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 544.404

 Ibidem, s. 547-554.405
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z sympatią do ludności czarnej, lecz troską o swoją przyszłość i wygodne życie . 406

 Na terytorium Stanów Zjednoczonych dużą grupę stanowili rdzenni mieszkańcy tych 

terenów – Indianie. Zamieszkiwali oni obszar nad Wielkimi Jeziorami i na Wielkich 

Równinach. Były to plemiona koczownicze nieposiadające żadnych praw. Po długich 

sporach w czasie pierwszego systemu partyjnego i krwawych bitwach (toczących się          

w czasie drugiego systemu partyjnego), Indianie zostali zamknięci w rezerwatach, gdzie 

można było lepiej ich kontrolować .  407

Nową grupą ludności amerykańskiej byli imigranci. Według danych zaczerpniętych ze 

spisu powszechnego z 1850 roku do Stanów Zjednoczonych przybyło 2 598 000 

imigrantów. Dla porównania całkowita liczba ludności zamieszkującej Stany wynosiła 

wówczas 23 191 876. Wtedy jeszcze nikt nie myślał o tym, że ta wartość w ciągu kilku 

najbliższych lat mogłaby się jeszcze podwoić . Imigranci w większości pochodzili              408

z Irlandii i Niemiec. Znajomość języka plasowała Irlandczyków wyżej w hierarchii 

imigrantów i zwiększała ich szansę na asymilację. Pozostali imigranci w większości 

przypadków nie znali języka. Nowo przybyli nie posiadali majątku, co generowało 

dodatkowe problemy natury socjalnej. Chciano znaleźć sposób, by zasymilować tę grupę, 

dlatego pojawił się pomysł zasiedlania terenów na zachodzie państwa. Zdarzały się też 

sytuacje, w których imigranci próbowali swoich sił w polityce, lecz byli niedoceniani . 409

Takie grupy imigrantów jak: Skandynawowie, Czesi, Polacy, Żydzi aszkenazyjscy, Węgrzy 

i Słowacy lokowali się w pasie farmerskiego Pogranicza i na Środkowym Zachodzie . 410

Imigranci z Niemiec, Norwegowie i Ukraińcy wybierali tereny Pogranicza (obu Dakot). 

Dodatkowo na tereny Wielkich Równin i miast Środkowego Zachodu przybywała ludność 

pozaeuropejska: Arabowie czy Chińczycy. Na Północ uciekała ludność czarna, część tej 

grupy osiedlała się na Środkowym Zachodzie. Imigrantów do Stanów Zjednoczonych 

przyciągały ziemia i praca, zatem grupami najliczniej przybywającymi byli osadnicy            

i robotnicy . Wierzyli oni w poprawę swoich warunków życiowych. 411

 M. E. Nelly Jr, Konflikt regionalny 1848-1861, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 3, 406

1848-1917 … op. cit., s. 9-10.
 W. Nugent, Społeczeństwo amerykańskie w latach 1850-1920, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych 407

Ameryki, Tom 3, 1848-1917 … op. cit., s. 355.
 M. B. Oren, Power, Faith and Fantasy, America in the Middle East 1776 to the present, W. W. Norton & 408

Company, New York 2007, s. 251.
 M. E. Nelly Jr, Konflikt regionalny 1848-1861 … op. cit., s. 13.409

 W. Nugent, Społeczeństwo amerykańskie w latach 1850-1920 … op. cit., s. 356.410

 D. R. Gabaccia, Imigracja do Stanów Zjednoczonych 1848-1917, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych 411

Ameryki, Tom 3, 1848-1917 … op. cit., s. 191.
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 Ważną grupą osiedlającą się na Północy byli mieszkańcy miast i miasteczek, którzy 

pracowali poza rolnictwem. Mieszkanie w miastach dawało większe szanse na rozwój          

i lepszą posadę. To tutaj pojawiały się oferty pracy na stanowiskach kierowniczych. 

Zjawisko to przyspieszyło wykształcenie się nowej klasy średniej. Do niej zaliczano: ludzi 

biznesu, fachowców, kler, nauczycieli akademickich i dziennikarzy. W tych grupach 

najłatwiej było awansować społecznie i przekształcić się w nowych posiadaczy 

niewielkich fortun . 412

 Różnorodność grup społecznych wymagała od przywódców partyjnych 

przemyślenia, jak zachęcić ludność do brania udziału w życiu politycznym. Demokraci 

uznali, że pomóc w tym mogą organizowane lokalne i stanowe komitety zwane klubami 

hikorowymi (Hickory Clubs). Ich zadaniem było organizowanie parad, grilli dla 

mieszkańców, kolacji czy też demonstracji, a to mogło przyciągnąć społeczeństwo do 

polityki. Przed zbliżającymi się wyborami można było zobaczyć polityków chodzących 

ulicami miast z przypiętymi liśćmi hikorowymi do kapeluszy, rzucających w tłum 

Amerykanów drobnymi monetami, co miało zachęcić ich do oddania głosów na 

Demokratów . Zabiegi te przyniosły efekt, bo frekwencja wyborcza począwszy od 1828 413

roku zaczęła wzrastać. Gdyby spróbować oszacować procentowo ilość głosujących 

obywateli USA w 1828 roku, wynik w porównaniu do 1824 roku byłby dwa razy wyższy. 

Podawano, że w wyborach 1828 roku wzięło udział 56,3% wszystkich uprawnionych do 

głosowania. Na Północy Demokraci zdobyli głosy imigrantów i ludzi pracujących               

w miastach. Na zachód od Appalachów popierali ich farmerzy. Na Południu byli partią, 

która posiadała najwięcej zwolenników, dlatego że wspierała niewolnictwo .                    414

W przeciągu kilku lat poziom zaangażowania społeczeństwa w życie polityczne zwiększał 

się. Na wyniki wyborów niekorzystnie wpływały takie czynniki jak: geograficzny, lokalny, 

etniczny i religijny. Okoliczności te nieraz dominowały nad przynależnością do klasy 

społecznej czy wysokością dochodu, a to przekładało się na wyniki . Pomimo 415

niedogodności społeczno-ekonomicznych w czasie drugiego systemu partyjnego można 

zauważyć wzrost zainteresowania polityką i wyborami. Społeczeństwo liczyło na poprawę 

swoich warunków życiowych, ludzie wierzyli, że oddając głosy w wyborach na 

 W. Nugent, Społeczeństwo amerykańskie w latach 1850-1920 … op. cit., s. 362.412

 Off the People … op. cit., s. 51-52.413

 D. Anderson, op. cit., s. 33.414

 M. A. Jones, Historia USA … op. cit., s. 174-175.415

120



konkretnych kandydatów, ich sytuacja ulegnie poprawie. 

 Na przestrzeni pierwszych dwóch dekad drugiego systemu partyjnego widać znaczny 

wzrost czynnego zaangażowania się społeczeństwa w życie polityczne. Coraz większa 

liczba mieszkańców interesowała się polityką. Chętniej także brała udział w wyborach.        

W 6 stanach ponad 70% społeczeństwa uczestniczyło w głosowaniach, a w 9 stanach, 

począwszy od 1824 roku, zanotowano zwiększającą się frekwencję wyborczą. Warto 

zwrócić uwagę na to, że prawa wyborcze posiadali wówczas tylko biali mężczyźni. 

Zwiększenie zainteresowania wyborami pojawiło się na krótko przed rozpoczęciem 

prezydentury przez Andrew Jacksona, któremu udało się namówić społeczeństwo do 

czynnego w nich uczestnictwa. Obserwujący amerykańską scenę polityczną mówili, że 

właśnie to zjawisko pozwoliło na przygotowanie podstaw do zbudowania dwupartyjnego 

systemu. Zwiększenie udziału białych mieszkańców w głosowaniach w czasie wyborów 

prezydenckich stało się podstawą powstania nowej demokracji. To model demokracji,         

w której największą wagę miały głosy obywateli. Dla wzrostu frekwencji wyborczej 

istotne było również zlikwidowanie pogłównego, którego wnoszenie było uprzednio 

warunkiem oddania głosu. W rezultacie w 1840 roku czynne prawo wyborcze miało 

niemal 90% dorosłych białych Amerykanów, choć nie brakowało osób przekonanych, że 

dopuszczenie do urn wyborczych osób bez majątku doprowadzi do anarchii. Wybory 

pozostały jawne, a głosy oddawano viva voce. Uniemożliwiało to fałszowanie wyników 

wyborów, a jednocześnie pozwalało kontrolować, czy wyborca postępuje zgodnie               

z obietnicą złożoną lokalnej organizacji politycznej. By ułatwić proces głosowania              

w czasie drugiego systemu partyjnego wprowadzono karty do głosowania. Ostatnim 

stanem, gdzie zarzucono głosowanie ustne było Kentucky – w 1891 roku . Największą 416

frekwencję zanotowano w czasie wyborów w 1844 roku, kiedy to 74,9% uprawnionych do 

głosowania mieszkańców USA wzięło udział w wyborach. Dziewięć stanów uzyskało          

w czasie tych wyborów najwyższą liczbę oddanych poprawnie głosów. W kolejnych 

wyborach, w 1848 i 1852 roku, można było zaobserwować powolny spadek ilości 

oddanych głosów, by znowu w 1856 i 1860 zwiększono ich poziom. Jak wielu badaczy 

tego czasu twierdziło, wzrost frekwencji wyborczej w drugiej połowie XIX wieku był 

widoczny po kilku latach od zakończenia prezydentury Jacksona . 417

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności … op. cit., s. 334.416

 R. P. McCormick, New Perspective on Jacksonian Politics, [w:] Political Parties in American History, 417

Vol. 2, 1828-1890, red. F. A. Bonadio, G. P. Putnam’s Sons, New York 1974, s. 547.
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 Społeczeństwo amerykańskie od początku było heterogeniczne, co nie pozostawało 

bez wpływu na życie polityczne, w tym udział w wyborach. Warto zwrócić uwagę na dwie 

grupy imigrantów. Pierwsza grupa nazywana natives, co w tym przypadku oznacza 

pierwszych imigrantów z Europy z wcześniejszych wieków i ich potomków, którzy 

zamieszkiwali tereny na Wschodnim Wybrzeżu przed 1790 roku. Druga grupa imigrantów 

wskazuje osoby osiadłe w USA po 1790 roku . W odniesieniu do grupy przybywającej 418

po 1790 roku stosowano podział na New British (w odniesieniu do imigrantów                     

z protestanckiej części Irlandii i Wielkiej Brytanii, w tym Szkotów i Walijczyków ) i New 

non-British (w odniesieniu do imigrantów z Niemiec i z Francji) . Podział ten wiązał 419

się głównie z kryterium znajomości języka przybywających grup. Skala imigracji do USA 

w czasie drugiego systemu partyjnego była bardzo duża. Istniejące dane potwierdzają, że        

w latach 1820 - 1913 do Stanów Zjednoczonych przyjechało prawie 16 milionów osób.      

W 1820 roku liczba mieszkańców wynosiła tylko 325 tysięcy osób . 420

W czasie drugiego systemu partyjnego Partia Demokratyczna ogłosiła, że będzie 

partią zrzeszającą imigrantów, przy czym próby budowania programu partyjnego 

adresowanego do nowych grup społecznych nie od razu okazały się gwarancją przyszłych 

zwycięstw. Warto w tym miejscu przyjrzeć się tendencjom wyborczym poszczególnych 

grup imigrantów. Analizę rozpoczyna grupa osadników z Irlandii i Walii, która była grupą 

najmniejszą wśród ludności New British. Protestanccy Irlandczycy w około 90% popierali 

Wigów, część katolicka Irlandczyków, pozostałe 10%, popierała Demokratów . 421

Większość z tej grupy zamieszkiwała miasta i duże wsie w stanie New York. Przez 

następne lata właśnie ta zbiorowość była oddanymi wyborcami Demokratów . 422

Początkowo protestanccy Walijczycy, przybyli do Stanów Zjednoczonych w większości 

popierali Demokratów. Jednak z biegiem lat okazało się, że w czasie drugiego systemu 

partyjnego około 90% Walijczyków przeniosło swoje głosy na Wigów . Kolejną ważną 423

grupę stanowili uchodźcy z Wielkiej Brytanii. Jak zauważono na łamach ówczesnej prasy 

(„Evening Post” i „Tribune”) większość z tej grupy stała się wyborcami Wigów, chociaż, 

jak pokazały przykłady kilku amerykańskich miast (Fulton, Putnam i Johnstown), około 

 L. Benson, Ethnocultural groups and Political Parties, [w:] Political Parties in American History 418

1828-1890, Vol. 2, red. F. A. Bonadio, G. P. Putnam's Sons, New York 1974, s. 586.
 T. Berthoff, British Immigrants in Industrial America, Cambridge, Massachussetts 1953, s. 1-11.419

 N. Ferguson, Kolos. Cena amerykańskiego imperium, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, s. 51.420

 L. Benson, Ethnocultural groups and Political Parties … op.cit., s. 586.421

 Ibidem, s. 589.422

 „New York Tribune”, 22 marca 1845, s. 5.423
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23% przybyłych z Wielkiej Brytanii Szkotów głosowało na Demokratów. Grupa 

imigrantów z Niemiec była drugą co do wielkości w Stanach Zjednoczonych. Prawie 

wszyscy jej członkowie deklarowali poparcie dla Demokratów . Dla zobrazowania           424

w jednym z miast w stanie New York (Croghan) ilość oddanych głosów na Demokratów 

wśród populacji niemieckich imigrantów wyniosła 83,2% . Mówiło się, że sukces 425

wyborczy, który odnosili Demokraci w czasie drugiego systemu partyjnego, był wynikiem 

aktywności dwóch grup: katolickich Irlandczyków i Niemców . 426

 Następną grupę imigrantów stanowili katolicy narodowości francuskiej. 

Podobnie i oni przyczynili się do sukcesu wyborczego Demokratów w czasie wyborów       

w 1844 roku. Francuscy imigranci posiadali wykształcenie i w momencie przyjazdu do 

Stanów Zjednoczonych posiadali kapitał. Ostatnią grupą imigrantów byli Kanadyjczycy 

posługujący się językiem francuskim. To przede wszystkim uchodźcy z Francji, którzy 

początkowo za miejsce swojego osiedlenia wybrali Kanadę, jednak po kilku latach 

decydowali się na ponowną zmianę kraju zamieszkania. Była to najmniejsza i najpóźniej 

przybyła do Stanów Zjednoczonych grupa. Poparcie, jakiego udzielili Demokratom, było 

bardzo wysokie, w 1852 roku 74% z nich oddało głosy na Demokratów. W czasie 

wyborów w 1860 roku ilość głosów oddanych przez tę grupę imigrantów na Demokratów 

wyniosła już 85% . 427

 Jak widać z przeprowadzonej analizy tylko część przybywających osób 

popierała kandydatów Demokratów. Wszyscy z grupy New non-British, wybierali 

Demokratów, natomiast imigranci z grupy New British wręcz przeciwnie, oddawali swoje 

głosy na kandydatów Wigów . 428

 Największy wpływ na wyniki wyborów mieli natives. Wśród nich można było 

wyróżnić takie grupy jak: Jankesów, Negros, hugenotów, Yorkers (Jorkers), Penn-

Jerseyties. Określenie Jankes było przypisane do mężczyzn, którzy wywodzili się                

z heterogenicznej grupy mającej wspólne korzenie socjalno-kulturowe. Jankesi posiadali 

najwięcej praw, w tym prawa wyborcze. Zamieszkiwali oni wszystkie stany, choć 

nierównomiernie. Grupa ta nie była jednomyślna w swoich wyborach politycznych.           

W niektórych miastach stanu New York Jankesi preferowali Wigów, w niektórych, jak 

 A. Post, Popular Freethought in America, 1825-1850, New York 1943, s. 32-33 i 86.424

 L. Benson, Ethnocultural groups and Political Parties … op. cit., s. 591.425

 „New York Express”, 9 listopada 1844, s. 2.426

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 49.427

 L. Benson, Ethnocultural groups and Political Parties … op. cit., s. 593-594.428
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choćby w stanie Delaware, popierali całkowicie Demokratów. Natomiast w części stanów, 

np. w Connecticut, podział ich głosów był niejednoznaczny i trudno przewidywalny . 429

Drugą grupą znaczącą natives byli Negros i hugenoci (protestanci francuscy). Do grupy 

Negros zaliczane były osoby o innym niż biały kolor skóry. W jednej ze stanowych 

konstytucji z 1821 roku na polecenie van Buren'a określono je osobami o kolorowej skórze. 

Warto dodać, że ludzie z tej grupy uzyskali prawo do głosowania dopiero w 1844 roku. 

Grupa Negros w większości popierała Wigów. Hugenoci byli jedną z pierwszych 

wyodrębnionych grup społecznych z racji ich wczesnego przybycia do Stanów 

Zjednoczonych. Stali się społecznością, która popierała Wigów, udzielając im 75% 

poparcia. Zamieszkiwali takie miasta jak: Ulster, Richmond, Westchester czy Nowy Jork. 

Następną grupę stanowili Yorkers (Jorkers). Grupa ta wywodziła się z grup imigranckich 

najwcześniej przybyłych do Stanów Zjednoczonych, ale osiedlała się w Nowym Jorku. 

Można zaobserwować wewnątrz tej zbiorowości podziały na Old British (starych 

Brytyjczyków), Dutch (Duńczyków) i Old German (Niemców). Podgrupy te okazały się 

stałym i silnym elektoratem Demokratów. Ilość oddawanych przez tę grupę głosów na 

Partię Demokratyczna wynosiła około 60% . Wśród tej grupy największe znaczenie mieli 430

Dutch, którzy w bardzo krótkim czasie od swojego osiedlenia się w USA zaczęli bogacić 

się i stali się najzamożniejszą ze wspólnot. Jak można zauważyć, grupy te bardzo szybko 

się rozwijały, a ich zdolności do adaptowania się w nowych warunkach pozwoliły na 

polepszenie ich statusu społeczno-ekonomicznego. Ostatnią grupą byli Penn-Jerseyies. 

Nazwa ich wzięła się od tego, iż po rewolucji amerykańskiej część mieszkańców 

Pennsylvanii i New Jersey przeniosła się do stanu New York. Wśród jej członków byli: 

Niemcy, Duńczycy, Irlandczycy i Szkoci. Z racji ich różnorodności etnicznej podział 

wyborców był widoczny. Część z członków grupy głosowała na Wigów (45%), a trochę 

więcej niż połowa (55%) na Demokratów. Procentowy rozkład głosów wśród wszystkich 

grup pokazuje tabela poniżej. 

 Ibidem, s. 597.429

 Ibidem, s. 598-599.430
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Tabela 15. Procentowa ilość oddanych głosów w wyborach w 1844 roku ze 

względu na przynależność etniczną 

Źródło: L. Benson, Ethnocultural groups and Political Parties, [w:] Political Parties in American 
History 1828-1890, Vol. 2, red. F. A. Bonadio, G. P. Putnam's Sons, New York 1974, s. 601. 

 Analizując preferencje osób popierających Demokratów, można stwierdzić, że           

w latach 1820 – 1860 Partia Demokratyczna była frakcją, która zrzeszała ludzi o różnych 

interesach i poglądach. Nazywano ją także partią outsiderów. Można zaryzykować 

stwierdzenie, że w czasie drugiego systemu partyjnego elektorat Demokratów prezentował 

cały przekrój społeczny ówczesnego USA. Sukcesem Demokratów było to, iż w czasie 

drugiego systemu partyjnego udało im się utrzymać pozycję największej partii politycznej. 

Ludność 
zamieszkująca 

stany
Demokraci Wigowie Grupa imigrantów Demokraci Wigowie

Negros 5% 95% Katolicy Irlandzcy 95% 5%

Hugenoci 25% 75%
Kandyjczycy 
pochodzenia 
francuskiego

95% 5%

Jankesi 45% 55% Francuzi 90% 10%

Nowi Niemcy 80% 20%

Penn-Jeseyites 45% 55%

Old Britsh 40% 60% Anglicy 25% 75%

Dutch 40% 60% Szkoci 10% 90%

Old German 40% 60%

Walijczycy 10% 90%

Protestanci z 
Irlandii 10% 90%
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3.4. Ideologia Partii Demokratycznej 1828-1860 

Na kształtowanie programu politycznego Partii Demokratycznej w czasie trwania 

drugiego systemu partyjnego wpływ wywarli czołowi jej przedstawiciele tego okresu,        

tj. A. Jackson, M. van Buren i S. Douglas . Bez tych postaci i ich wpływu na partię nie 431

można mówić o jej ideologii i programie. Na początku trwania drugiego systemu 

partyjnego twierdzono, że ideologia partyjna Demokratów skupiona była wokół wolności 

jednostki. W programie Demokratów w tym okresie  wiele haseł odnosiło się do koncepcji 

liberalizmu. Demokraci uważali, że liberalizm zawierał w sobie takie hasła jak: wolność, 

wspólnotę, oszczędność, braterstwo, aktywną partycypację i ponoszenie odpowiedzialności 

za podejmowane decyzje, równowagę, porządek, wolność jednostki. W żadnym wypadku 

ucisk jednostki, a tym bardziej korupcja nie były do przyjęcia . 432

W programach partyjnych, tych spisanych już po 1832 roku, najważniejsze były 

punkty, które odnosiły się do haseł wolnościowych, wolnego rynku i handlu czy 

indywidualizmu jednostki . W zakresie ekonomii Demokraci byli zwolennikami niskich 433

taryf celnych, progresywnych podatków od dochodów; stali na stanowisku, że rządy 

demokratyczne mają wspierać szeroko pojęte wolności rynkowe . Niski poziom 434

wydatków i niskie podatki miały wpłynąć na poprawę sytuacji w państwie . Jedną             435

z najsłynniejszych batalii, jaką kiedykolwiek stoczył prezydent Jackson, była ta z bankiem. 

Wtedy to podjęto próbę zmiany prawa federalnego, tak by położyć kres przekupstwu 

wśród najważniejszych osób w państwie. Uważano bowiem, że działalność banku stawała 

się coraz bardziej niezgodna z Konstytucją i zagrażała szeroko pojętej wolności, będąc 

przy tym instrumentem pozwalającym rozszerzać się zjawisku korupcji w USA . 436

Demokraci bronili praw stanowych przed próbami ograniczania ich uprawnień dla 

rozszerzania kompetencji rządu federalnego , sprzeciwiali się natomiast konsolidacji 437

 J. Gerring, Party Ideologies in America 1828-1996, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 161.431

 Zob. szerz.: J. Appleby, Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination, Harvard University 432

Press, Cambridge 1992, s. 23-53; B. Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, The 
Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge 1967, s. 123-132.

 R. Kelley, The Transatlantic Persuasion: The Liberal Democratic Mind in the Age of Gladstone, Alfred  433

A. Knopf, New York 1969, s. 122-143.
 Address of the National Democratic Party Convention to the People of the United States, 1840, s. 2-32.434
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126



władzy, despotycznej sile wykorzystywanej przez większość . Andrew Jackson 438

powiedział, że nasze republikańskie instytucje powinny zachowywać swoje formy, działać 

zgodnie z ich przeznaczeniem i nie powinny wykorzystywać swojej siły ani prostoty 

przeciwko komukolwiek . Wśród czynników spajających społeczeństwo amerykańskie 439

Jackson wymieniał: rozwój ekonomiczny, moralność, inteligencja i przyjęte przez 

wszystkich zwyczaje. Wierzył, że silne społeczeństwo będzie mogło w szybkim tempie się 

rozwijać, pomnażając majątek swój i państwa . 440

Demokraci uważali również, że wola społeczeństwa jest jedynym źródłem 

legitymizacji władzy . Dlatego tak dobrze został przyjęty slogan, który używany był 441

przez jej członków w drugim systemie partyjnym, a brzmiał on: Równość dla wszystkich, 

specjalne przywileje dla nikogo. Najlepszym rządem jest ten, który mało rządzi .              442

W czasie drugiego systemu przeforsowano wprowadzenie powszechnego i niezwiązanego 

z cenzusem majątkowym prawa wyborczego. To pozwoliło na wzrost wpływów 

politycznych coraz liczniejszych mniejszych grup społecznych . Jak zauważył M. van 443

Buren ekonomiczny i polityczny dobrobyt państwa i obywateli był wynikiem przede 

wszystkim dobrej koniunktury gospodarczej, moralności i mądrości obywateli, co pozwoliło 

na wykształcenie nawyków republikańskich . Według niego dobrze rozwijające się 444

państwo pozwalało na stabilizację. Członkowie Partii Demokratycznej uważali, że duży 

wzrost gospodarczy państwa przełoży się na polepszenie stanu infrastruktury drogowej        

i transportu . 445

Demokraci w czasie spotkań partyjnych dużo czasu poświęcali kwestiom rasizmu                   

i niewolnictwa. W odniesieniu do ludności kolorowej Demokraci mieli różne stanowiska. 

W 1836 roku jeden z członków partii mówił, że nie należy pozwolić na rozszerzenie praw 

 Fragment Czwartego corocznego przemówienia J. Polka, 5 grudnia 1848 rok, [w:] A Compilation of the 438
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na ludność kolorową. Dano również temu wyraz w czasie obrad Kongresu, gdzie 

oznajmiono, że nie można pozwolić na to, by dyskutowano nad tematem niewolnictwa           

w żadnym stanie Unii . Twierdzono, że ówczesne stany to stany zamieszkane przez 446

ludność białą. Nikt z ówczesnych Demokratów nie wierzył w to, że w najbliższym czasie 

ludność kolorowa zostanie zrównana w prawach z ludnością białą. Najbardziej widoczne 

podziały obserwowano na Północy . W tym czasie południowi i północni politycy 447

rozpoczęli spory dotyczące odpowiedzi na pytanie: czy niewolnictwo powinno być 

dozwolone na nowych terytoriach? Czy może tylko na zachodzie kraju ? Niestety 448

Demokraci nie potrafili ustalić wspólnej linii. Jednym z Demokratów, który próbował 

rozwiązać kwestię niewolnictwa był S. Douglas. Zapewniał mieszkańców Północy, że 

istnienie niewolnictwa na Południu im nie zagraża . Mieszkańcom z Południa nie 449

podobał się ten pomysł. Ci, którzy zgromadzili się w czasie ostatniego spotkania 

Demokratów w 1860 roku, zaczęli wycofywać się z popierania go i stojących za nim 

Demokratów . Konsekwencją tego postulatu stał się fakt, iż Demokraci podzielili się na 450

dwie grupy Północ-Południe, które zamierzały wystartować w przyszłych wyborach 

prezydenckich. Posiadały one jedną nazwę i ten sam rodowód, lecz były niezależne . 451

Kolejnym punktem programu Demokratów była sprawa Indian. Grupa ta została 

przydzielona do grupy ludności kolorowej. Wraz z kolonizacją coraz większego terytorium 

nasilała się walka o ziemię między rdzennymi mieszkańcami a napływającymi grupami 

białych imigrantów. Znaczna przewaga i siła ludności białej powodowała, że Indian 

skazywano na porażkę i podporządkowanie się osadnikom . Dodatkowo Demokraci          452

w czasie spotkań partyjnych opowiadali historie nieprzychylne Indianom. Zaczęto ich 

pokazywać jako kłamców, złodziei i oszustów. Ten obraz potwierdził powstające teorie 

rasowe o niższości Indian. Stał on się również przepowiednią okrucieństwa, które miało 

ich spotkać . 453
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Analizując programy Demokratów w czasie drugiego systemu partyjnego, można 

zauważyć, że w latach 1828-1860 Demokraci skupiali się bardziej na problemach 

ekonomicznych. W kwestiach społecznych nie potrafili określić swoich poglądów, co 

prowadziło do rozłamu wśród członków partii. Niezajmowanie stanowiska w kwestiach 

takich jak niewolnictwo czy problem Indian powodowało, że nie zyskiwali tak dużego 

poparcia społecznego, jakiego się spodziewali. Na zwiększenie poparcia liczyli, wspierając 

imigrantów i adresując do nich wiele ze swoich postulatów . 454

Sprzeczności programowe oraz podziały wewnętrzne Partii Demokratycznej 

rzutowały na zmniejszenie poparcia społeczeństwa, co w konsekwencji przesądzało             

o przegranych wyborach. Najważniejsze problemy kraju, do których należało 

niewolnictwo i sytuacja Indian, nie znalazły adekwatnego rozwiązania w programie 

Demokratów. W roku 1860 wiadomo było, że nadchodzą nowe wartości, które jednak 

dopiero po zakończeniu wojny secesyjnej miano wskazać i zdefiniować. Tymczasem 

kolejny proces realignment rozpoczynał się wraz z najkrwawszą wojną w historii USA. 

 M. F. Holt, Political Parties and American Political Development from the Age of Jackson to the Age of 454

Lincoln, Louisiana State University Press, Baton Rouge and London 1992, s. 33.
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Rozdział 4. Od wojny secesyjnej do koalicji z Populistami.  

Partia Demokratyczna w trzecim systemie partyjnym (1860-1896) 

 W rozdziale czwartym został przedstawiony okres trzeciego systemu partyjnego      

w USA, obejmujący lata 1860 – 1896. Pierwszych pięć lat trzeciego systemu partyjnego to 

lata wojny secesyjnej nazywanej przez historyków wojną totalną. Wojna wyostrzyła 

różnice nastany na Północy i na Południu. Po zakończeniu konfliktu państwo znajdowało 

się w tragicznej sytuacji gospodarczo-społecznej. Z punktu widzenia systemu partyjnego 

widocznym skutkiem wojny było ukształtowanie się nowego układu sił wewnątrz państwa. 

Partia Republikańska była partią większościową i zaczęła zagrażać Partii 

Demokratycznej . Czas bezpośrednio po wojnie secesyjnej nazywany był okresem 455

Rekonstrukcji, trwał od 1866 roku do 1877 roku. Interpretacja terminu Rekonstrukcja na 

Południu i na Północy była odmienna. W efekcie wojny secesyjnej i Rekonstrukcji 

zniesione zostało niewolnictwo. Ludność czarnoskóra uzyskała wiele przywilejów, w tym 

prawa wyborcze . Gospodarka jednak była w ruinie. Nie powiodły się próby szybkiego 456

podniesienia państwa z zapaści gospodarczej. Dopiero od 1871 roku zaobserwowano 

dynamiczny wzrost gospodarczy i przemysłowy . Rolnictwo wróciło do poziomu sprzed 457

wybuchu wojny secesyjnej. Zakończona została budowa linii kolejowej, tzw. 

transkontynentalnej, łączącej miasta Wschodniego Wybrzeża ze stanem California                

i Oceanem Spokojnym. Kolejny okres obejmujący lata trzeciego systemu partyjnego to 

Gilded Age (Wiek Pozłacany). Zaczął się bezpośrednio po Rekonstrukcji, a zakończył się 

wraz z końcem stulecia. Wiek Pozłacany to z kolei czas największego rozwoju Stanów 

Zjednoczonych. Stały się one potęgą ekonomiczną z dobrze rozwijającym się przemysłem 

i rosnącym kapitałem. Znaczenie USA wzrosło również na arenie międzynarodowej. Pod 

koniec trzeciego systemu partyjnego Stany Zjednoczone były najważniejszym graczem na 

arenie polityki zagranicznej na świecie . 458

 Pierwszy podrozdział został poświęcony przedstawieniu czynników, które 

wywołały drugi proces realignment, z których najważniejszymi były te związane                 

z kwestiami społecznymi (w tym niewolnictwo) i zmianą przynależności partyjnej 

 L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 338.455

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji 1861-1945, Tom 3, Wydawnictwo 456

Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 31 i 57.
 K. Michałek, Na drodze ku potędze … op. cit., s. 62.457

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji … op. cit., s. 158.458
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ówczesnych polityków. Członkowie dwóch największych partii tego okresu, wyrażając 

swoje niezadowolenie z prowadzonej linii partyjnej bardzo często zmieniali ugrupowanie 

polityczne. Proces ten przyspieszyło powstawanie partii trzecich, które w czasie trwania 

trzeciego systemu partyjnego pojawiały się masowo na amerykańskiej scenie politycznej. 

W dalszej część rozdziału przedstawiona została historia wyborów prezydenckich w latach 

1860 - 1896 w USA. Na tym tle osadzono konwencje Demokratów, w czasie których 

członkowie partii budowali swoje przyszłe platformy polityczne. Poznamy sylwetki 

kandydatów Demokratów do urzędu prezydenta i ich pomysły na kierowanie polityką 

partii i państwa. Dokonana analiza pozwoliła na uchwycenie trendów zmian zachodzących 

w strukturach Partii Demokratycznej. Niestety trzeci system partyjny był dla Partii 

Demokratycznej bardzo niekorzystny. Demokraci nie potrafili skutecznie przeciwstawić 

się Republikanom. Jednocześnie problemy społeczne i zła sytuacja gospodarcza państwa 

nie przynosiły poprawy sytuacji Demokratów. Na przestrzeni ponad trzydziestu lat tylko 

dwukrotnie ich kandydat piastował urząd prezydencki.  

 Przedostatni podrozdział poświęcony został przedstawieniu struktury społecznej 

USA, w nim pojawią się grupy, które udzieliły poparcia Demokratom. Dokonana analiza 

pozwoliła na stworzenie obrazu wyborców Partii Demokratycznej w trzecim systemie 

partyjnym. Ostatni podrozdział miał na celu przedstawienie najważniejszych punktów 

programu politycznego Demokratów w czasie całego trzeciego systemu partyjnego. 

Analiza tekstów partyjnych konwencji Demokratów pozwoliła na wypunktowanie 

najważniejszych postulatów, wokół których zbudowano program tej partii politycznej. 

Rozdział kończy rok 1896, który jednocześnie stał się początkiem trzeciego procesu 

realignment. 
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4.1. Proces realignment 1860 roku 

Drugi proces zmian rozpoczął się kilka lat przed wybuchem wojny secesyjnej. 

Część amerykańskich badaczy uważa, że już w 1850 roku widać było pierwsze jego 

symptomy. Jednak największa kumulacja problemów ekonomiczno-społeczno-

politycznych widoczna była w latach 1859-1860. W tym miejscu należy zastanowić się nad 

przyczynami. Prawdą było to, iż kwestia niewolnictwa i problemy w czasie uchwalania 

Aktu Kansas-Nebraska nasiliły konflikt pomiędzy działaczami wszystkich istniejących 

amerykańskich partii politycznych. Prawdą było również to, że niechęć Północy do 

niewolnictwa w tym czasie zaczęła rosnąć. Jak wielu wówczas twierdziło, było to 

spowodowane troską o funkcjonowanie państwa, m.in. dlatego że niewolnictwo w opinii 

polityków Północy wpłynęło na pogorszanie stanu gospodarczego .  459

Wokół kwestii niewolnictwa skumulowało się najwięcej rozłamów w ówczesnych 

amerykańskich partiach. Z tymi zagadnieniami wiązało się pojawienie się partii trzecich. 

Różnice między Północą a Południem były wzmacniane także na skutek rozbieżności         

w poglądach co do wysokości podatków oraz rozwiązań mających prowadzić do 

wewnętrznego wzmocnienia państwa.  

Na amerykańskiej scenie politycznej istniała wówczas Partia Wigów i Partia 

Demokratyczna i kilka partii trzecich. Partia Wigów zrzeszała trzy mniejsze grupy: 

przeciwników niewolnictwa, grupy południowych antyunionistów i znajdujących się 

pośrodku umiarkowanych centrystów. W ich gronie najbardziej znaczące były takie 

nazwiska jak: H. Clay, D. Webster i M. Fillmore. Ugrupowanie to jako pierwsze zaczęło 

tracić zwolenników. Strata tychże spowodowała, że w przeciągu kilku lat partia zniknęła      

z amerykańskiej sceny politycznej, a jej zwolennicy przeszli na stronę tworzących się 

Republikanów. Część mniej zdecydowanych pozostała po stronie Partii Nic 

Niewiedzących.  

Partia Demokratyczna była podzielona. Podziały te dotyczyły zarówno 

niezgodności co do programu partii, jak i braku porozumienia wśród jej członków w wielu 

ważnych sprawach. Kwestią, która najbardziej dzieliła polityków Partii Demokratycznej, 

była sprawa niewolnictwa. Wśród członków partii można było wydzielić kilka grup. Jedną 

stanowili zwolennicy zniesienia niewolnictwa - abolicjoniści. Kolejna grupa 

 J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit,. s. 89.459
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południowców zorganizowanych wokół J. C. Calhouna; był to odłam silnego Południa. 

Odłam ten chciał utrzymania niewolnictwa w stanach Południa. Ostatnią grupą byli 

centryści zogniskowani wokół wszystkich kandydatów na stanowisko prezydenta w latach 

1844-1860, tj. J. Polka, L. Cassa, F. Pierce’a i J. Buchanana. Do tej grupy początkowo 

zaliczano także S. Douglasa i H. Cobba .  460

W tym czasie również zaczęły powstawać coraz silniejsze partie trzecie, które 

odbierały głosy wyborców i elektorów kandydatom Demokratów i Wigów. Wśród nich 

można wymienić m.in. Partię Konstytucyjną. Jej zwolennicy odmówili oddawania głosów 

w 3 stanach (Kentucky, Tennessee i Virginii) na kandydata Demokratów, bo uważali, że to 

pomoże w zmniejszeniu ich wpływów na Południu, co dawało Partii Konstytucyjnej szansę 

na wystawianie swoich kandydatów startujących w wyborach prezydenckich w latach 

późniejszych. W momencie kiedy Partia Wigów traciła znaczenie na arenie politycznej, jej 

członkowie zaczęli przechodzić na stronę Partii Wolnej Ziemi. Ta natomiast dała bazę pod 

stworzenie silnej Partii Republikańskiej. 

Kolejnym ważnym zjawiskiem, które charakteryzowało proces realignment, było 

przechodzenie Demokratów na stronę Republikanów. Pomniejsze frakcje Demokratów, 

chcąc pozostać na scenie politycznej, łączyły się z wcześniejszymi swoimi przeciwnikami 

politycznymi. Po 1854 roku, w momencie tworzenia się Partii Republikańskiej, zaczęli 

przechodzić do jej struktur. Decyzje o zmianie partii zapadały w czasie spotkań partyjnych, 

wtedy to grupy niezadowolonych polityków zaczynały szukać nowych perspektyw. 

Najwcześniej z szeregów Demokratów występowali politycy ze stanów: Indiana i Illinois. 

Nazwiska takich Demokratów jak O. Morton czy W. H. Bissell zaczęły pojawiać się na 

listach wyborczych Partii Republikańskiej. W stanie Indiana, w każdym z jego 11 

dystryktów było 3 lub 4 byłych Demokratów. Ilustracją procesu realignment w stanie 

Illinois może być fakt, że w czasie konwencji Partii Republikańskiej w 1860 roku 9 z 22 

delegatów ze stanu Indiana to byli Demokraci . W przeciągu tych kilku lat okazało się, że 461

byli Demokraci zaczęli odgrywać znaczącą rolę w szeregach Partii Republikańskiej.           

W stanie Pennsylvania Willmont Cameron został pierwszym byłym Demokratą, który 

ubiegał się o stanowisko gubernatorskie. Demokraci, którzy przechodzili do szeregów 

innej partii, stawali się jej wiernymi członkami. By umocnić te więzy, potwierdzali swoją 

 Ibidem, s. 83.460

 M. C. Stoler, The Democratic Element in the New Republican Party in Indiana, „Indiana Magazine of 461

History”, Vol. 36, wrzesień 1940.
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przynależność do nowej partii złożeniem przysięgi . 462

Największym błędem Demokratów, jak wielu uważało, było wystawienie               

w wyborach 1860 roku dwóch kandydatów. To tylko przyspieszyło rozpad w partii. 

Okazało się również, że w każdym stanie dochodziło do mniejszych procesów 

realignment, które wpłynęły na ten ogólnokrajowy . Problemy wewnątrz Partii 463

Demokratycznej ujawniły się w momencie, kiedy na scenie politycznej pojawił się senator 

Stephen A. Douglas. On najgłośniej nawoływał do wprowadzenia Aktu Kansas-Nebraska, 

bo uważał, że to społeczeństwo samo wiedziało najlepiej, jak rozstrzygnąć sprawę 

niewolnictwa, a nie rząd federalny. Takie stanowisko spotkało się z niezadowoleniem 

części jego kolegów partyjnych. Dlatego też Demokraci w poszczególnych stanach zaczęli 

wyrażać swój sprzeciw co do posunięć S. Douglasa . Sytuacja ta spowodowała rozbicie 464

wewnątrz partii i start w najbliższych wyborach dwóch kandydatów, którzy reprezentowali 

różne części geograficzne państwa . Co jednak ważne, w czasie gdy Demokraci mieli 465

poważne problemy strukturalne, to przeciwnicy Republikanie – już od 1854 roku – 

wzmacniali swoje szeregi. 

Podsumowując, powyżej zarysowany proces realignment z lat 50. i 60. XIX wieku 

można stwierdzić, że scena polityczna na kilka lat przed wybuchem wojny secesyjnej 

wyglądała następująco. Partia Wigów od 1852 roku traciła na znaczeniu. Wielu wybitnych 

jej członków z racji wieku zmarło. W partii nie było silnych przywódców. Część członków 

Partii Wigów przechodziła na stronę tworzącego się wówczas ruchu republikańskiego. 

Druga część Wigów przyłączyła się do Partii Nic Niewiedzących, natomiast najmniejsza 

część Wigów ze stanów południowych próbowała współpracować z Demokratami. Partia 

Wigów odchodziła do historii . Drugą największą partią byli Demokraci, którzy pomimo 466

występujących podziałów w swych szeregach głęboko wierzyli, że uda się im odnieść 

sukces w nadchodzących wyborach prezydenckich . Partię Demokratyczną można było 467

w przededniu wojny secesyjnej podzielić na zwolenników dwóch jej członków. Jedni 

 J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit., s. 85.462

 Ibidem, s. 97.463

 A. Nevins, Ordeal of the Union, Vol. 2, A House Dividing, 1852-57, Maxwell Macmillan International, 464

New York 1992, s. 126.
 D. R. Mayhew, Electoral Realignments. A Critique of an American Genre, Yale University Press, New 465

Haven & London 2002, s. 75.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 62-63.466

 Democratic National Political Conventions, http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf,         467

s. 5-6, z dn. 26.04.2019.
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popierali S. Douglasa, a drudzy J. C. Breckinridge’a. Na amerykańskiej scenie politycznej 

znajdowała się jeszcze Partia Nic Niewiedzących, która uzyskała w pod koniec lat 50. XIX 

wieku duże poparcie amerykańskiego społeczeństwa. Wielu myślało, że po upadku Wigów 

to właśnie Nic Niewiedzący ich zastąpią. Partia uważana była za antykatolicką                       

i antyimigrancką. Jednak i w niej rozpoczęły się rozłamy. Kwestią, która dzieliła 

polityków, był temat niewolnictwa. Nagły upadek dobrze zapowiadającego się 

ugrupowania zaskoczył wszystkich polityków. Znaczna część członków partii przeszła na 

stronę powstającej Partii Republikańskiej . Podobnie stało się z członkami Partii Wolnej 468

Ziemi, którzy w 1854 roku zasilili struktury Partii Republikańskiej. Republikanie 

zaskoczyli wszystkich, bo zdołali w bardzo krótkim czasie nie tylko stworzyć struktury 

partii, ale również wystawili w przyszłych wyborach silnego kandydata . Na scenie 469

politycznej USA na krótko przed wyborami w 1860 roku pojawiła się Partia 

Konstytucyjnych Unionistów. W jej strukturach znalazło się wielu byłych Wigów, 

członków Nic Niewiedzących i unioniści ze stanów południowych. Ugrupowanie to nie 

miało jasnego programu, podkreślali jedną kwestię - zachowanie unii .  470

Warto w tym miejscu wrócić do wyborów z 1860 roku. Każdy z kandydatów           

w odmienny sposób prowadził swoją kampanię prezydencką. Do wyborów w 1860 roku 

stanęły trzy partie, tj. Partia Konstytucyjna, Partia Republikańska i podzielona Partia 

Demokratyczna. Kandydat Partii Konstytucyjnej John Bell poparty został przez część 

członków Partii Nic Niewiedzących. John Bell, były senator Wigów, nawoływał do 

przestrzegania zasad zapisanych w amerykańskiej Konstytucji. Nie pomogło mu to              

w zdobyciu znacznej ilości głosów. Partia Republikańska w czasie swojego spotkania            

w Chicago wybrała A. Lincolna jako kandydata na prezydenta. Twierdził on, że należało 

jak najszybciej zaprzestać ekspansji niewolnictwa na kolejne stany. Natomiast Demokraci 

podzielili się i w wyborach wystartowało dwóch kandydatów. Po pierwszej konwencji 

Demokratów w Charleston wybrano S. Douglasa, który popierany był przez stany 

północne. Uważał on, że to każdy stan ma prawo decydować o tolerowaniu prawa do 

niewolnictwa bądź nie. Na drugiej konwencji delegaci ze stanów południowych wybrali           

J. C. Breckinridge’a, który wskazywał, że to Kongres powinien rozstrzygnąć kwestię 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 70.468

 J. M. Clubb, W. H. Flanigan, N. H. Zingale, Partisan Realignment: Voters, Parties, and Government in 469

American History, Sage 1980, s. 33, 120, 163 i 235; Zob. szerz.: G. M. Pomper, Elections in America: 
Control and Influence in Democratic Politics, Dodd, Mead 1968, s. 107-114.

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 81.470
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niewolnictwa. Rozbieżności spowodowały następującą sytuację: na Północy o fotel 

prezydencki walczył S. A. Douglas , który za przeciwnika miał Republikanina,                471

A. Lincolna , a na Południu Demokrata J. C. Breckinridge stanął naprzeciw 472

południowemu członkowi Partii Konstytucyjnej, Johnowi Bellowi . Obserwatorzy 473

ówczesnej sceny politycznej twierdzili, że tylko dwaj kandydaci mieli szansę na wygranie 

wyborów  Był to A. Lincoln i S. Douglas. Dokładny i ostateczny rozkład głosów 474

przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 16. Wyniki wyborów z 1860 roku 

Źródło: Historical Statistics of the United States, 1789-1945, United States, Bureau Of The Census, 
Government Press, Washington D. C. 1949, s. 289. 

 Pomimo jednak znacznej liczby głosów powszechnych Douglasowi nie udało się 

uzyskać większości głosów elektorskich. Najwięcej tychże zdobył A. Lincoln, stając się 

prezydentem z ramienia Partii Republikańskiej. Po długim okresie rządów Demokratów 

nadszedł czas na kandydata Republikanów. Wybory te jednocześnie przypieczętowały 

proces zmian na amerykańskiej scenie politycznej. Dlatego zapewne zaliczone zostały do 

Wielkiej Trójki amerykańskich wyborów (do Wielkiej Trójki oprócz wyborów z 1860 roku 

zaliczamy jeszcze wybory z 1896 roku i 1932 roku ). 475

 Wybory te i sytuacja społeczno-polityczna w Stanach Zjednoczonych przyspieszyły 

Kandydat 
na 

prezydenta
Kandydat na 

wiceprezydenta Partia polityczna
Głosowanie 

powszechne głosy 
w tysiącach

Głosy 
elektorskie

Abraham 
Lincoln Hannibal Hamlin Republikanie 1 866 452 180

John C. 
Breckinridge Joseph Lane Demokraci z 

Południa 847 953 72

John Bell Edward Everett Konstytucyjna 590 631 39

Stephan A. 
Douglas Herschel V. Johnson Demokraci 1 375 157 12

 S. A. Douglas otrzymał poparcie od Północnych Demokratów.471

 W. Borucki w Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej … op. cit., s. 241, pisał, że (…) obie 472

grupy wysunęły swych kandydatów na urząd prezydenta. Północ wysunęła S. Douglasa, a stany niewolne zaś                            
J. C. Breckinridge’a. W warunkach tych kandydat republikański – A. Lincoln został wybrany prezydentem.

 J. H. Bibby, op. cit., s. 28.473

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1860-overview/,    474

z dn. 02.06.2020.
 D. R. Mayhew, Electoral … op. cit., s. 143.475
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proces zmian. Partia Demokratyczna była osłabiona. Największe jednak problemy miały 

dopiero się rozpocząć. Wojna secesyjna podzieliła społeczeństwo i spowodowała 

nawarstwianie się problemów społecznych. 
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4.2. Partia Demokratyczna w okresie od 1860 do 1896 roku 

 Wybory 1860 roku przyniosły zwycięstwo Lincolnowi, który znalazł się w bardzo 

trudnej sytuacji. Sam powiedział, że […] dom rozdzielony niezgodą ostać się nie może. 

Sądzę, że jest rzeczą niemożliwą, aby nasz ustrój pozostał na stałe pół niewolniczy i pół 

wolny . Państwo nieuchronnie zbliżało się do punktu, w którym jedynym rozwiązaniem 476

było użycie siły wobec siebie nawzajem. Żadna ze stron nie była gotowa na ustępstwa. 

Czynniki, które przyspieszyły wybuch wojny secesyjnej były zarówno natury 

ekonomicznej, jak i społecznej i politycznej. Północ była bardziej rozwinięta, stawiająca na 

rozwój gospodarczy, wspierająca takie dziedziny jak: przemysł, handel i bankowość.            

Z tych powodów stała się tą częścią państwa, w której niewolnictwo nie miało racji bytu. 

Ludność nastawiona była na rozwój gospodarczy i na tworzenie nowych zakładów pracy. 

Sprzyjało to z kolei powstawaniu nierówności społecznych. Południe dbało o zwiększenie 

produkcji rolnej, a potrzeba rąk do pracy spowodowała, że popierano niewolnictwo. Dało 

się również zauważyć powstanie dość specyficznego dla tej części państwa systemu 

herrenvolk democracy, który można było nazwać demokracją białych. Według niej biały 

zawsze znajdował się w hierarchii społecznej wyżej niż osoba o czarnym kolorze skóry. 

Do tych dwóch czynników dochodził jeszcze szereg względów politycznych. Propaganda 

abolicjonistyczna Północy wywołała reakcje obronne Południa, a to stawało się przyczyną 

prowadzenia działań na rzecz odłączenia się części stanów od Unii i powołania własnego 

państwa . Proces odchodzenia od Unii zapoczątkowały władze South Carolina. W dniu 477

18 lutego 1861 roku delegaci siedmiu stanów  spotkali się w mieście Montgomery,           478

w stanie Alabama i ogłosili powstanie Skonfederowanych Stanów Zjednoczonych. 

Prezydentem został Jefferson Davis, a wiceprezydentem Alexander H. Stephensen . 479

Sformułowano pogląd, że Południe, a od lutego 1861 roku także Konfederaci, realizowali                 

w praktyce model demokracji ateńskiej, w którym powodzenie białej części mieszkańców 

było efektem pracy niewolników . 480

 Oczywiste stało się również, że problemy na linii Północ-Południe przełożyły się na 

 L. Korusiewicz, Abraham … op. cit., s. 139.476

 K. Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Książka               477

i Wiedza, Warszawa 1991, s. 13-14.
 Z Unii wystąpiły wówczas takie stany jak: Tennessee, Alabama, Louisiana, Georgia, Arkansas i Texas.478

 L. Pastusiak, Chicago – wczoraj i dziś. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2011, s. 67.479

 K. Michałek, Dyplomaci i okręty. Z dziejów polityki zagranicznej Skonfederowanych Stanów 480

Zjednoczonych Ameryki 1861-1865, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 257-258.
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ówczesne partie polityczne. Uwidoczniony kilka lat wcześniej podział w strukturach 

Demokratów i start w wyborach 1860 roku dwóch kandydatów nasilił tylko falę 

nieporozumień. Nastąpił rozłam partii na dwa skrzydła. Skrzydło Południowe, które 

popierało kwestię utrzymania niewolnictwa i chciało rozszerzyć je na pozostałe stany oraz 

skrzydło Północne, które nie chciało dłużej pozwalać na wyzysk mieszkańców Południa . 481

Secesyjne hasło Demokratów z Północy brzmiało: The Union as it was. The Constitution 

as it is, and the Negroes where they are. Hasło to pokazuje, jak bardzo przedstawiciele 

partii z Północy podążali za jacksonowskimi ideałami, tj. ograniczeń rządu czy segregacji 

rasowej . Północni Demokraci zobowiązali się przystąpić do wojny, uznając za 482

prawowitego prezydenta A. Lincolna. Część polityków opuszczających szeregi Partii 

Demokratycznej stała się członkami powstałej wówczas National Union Party, na czele                     

z S. A. Douglasem. Niestety po kilku miesiącach Douglas zmarł i Demokraci z Północy 

stracili swojego reprezentanta. Brak następcy spowodował, że nastąpił podział wśród 

członków partyjnych. Jak mówiono wówczas, najwybitniejsi przedstawiciele z obozu 

Demokratów znaleźli się po stronie Konfederatów . 483

Gdy już wiadome było, że wojna wybuchnie i podzieli nie tylko naród, ale                

i istniejące partie polityczne, Demokraci pozostali bez silnego przywódcy. Brak jego 

następcy, który gotów byłby do podjęcia próby utrzymania spójności partii spowodował, 

że uwidocznił się jeszcze jeden podział. Był on związany z wystąpieniem z Unii 

poszczególnych stanów. Demokraci podzieli się na War Democrats i Peace Democrats 

(Pokojowych i Wojennych Demokratów). Pierwsza część twierdziła, że Unia musi 

przetrwać. Liderzy byli przeświadczeni, że wojna rozwiąże wszystkie nieporozumienia. 

Dlatego nazwano ich War Democrats, później zaczęto o nich mówić również Unioniści. 

Przedstawiciele tego odłamu nawoływali do ostrego rozwiązania sprawy niewolnictwa. 

Coraz silniej popierali również Abrahama Lincolna i jego ugrupowanie. Uważali, że 

Demokraci podzieleni nie byliby w stanie pokojowo rozwiązać tego konfliktu . 484

Druga grupa Peace Democrats (antywojenna, zwana Copperheads) skłonna była do 

przyznania Południu wolności i przywrócenia stanu sprzed wojny. Zwolennicy tej grupy 

reprezentowali stan Ohio. Na ich czele stanęli dwaj kongresmeni z tego stanu - Clement                  

 J. Witcover, op. cit., s. 211.481

 B. Bartlett, op. cit., s. 28.482

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 110.483

 J. H. Baker, Affairs of Party: Political Culture of Northern Democrats in the Mid-nineteenth Century, 484

Cornell University Press, Ithaca 1983, s. 152.
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L. Vallandigham i Alexander Long. Copperheads uważali, że należy odsunąć od władzy 

prezydenta Lincolna i jak najszybciej przywrócić spokój w państwie. Nie byli jednak silną 

grupą, choć udało im się znaleźć zwolenników wśród mieszkańców innych stanów, np. 

Illinois, Indiana, Wisconsin czy Pennsylvania. W ich szeregach można było spotkać wielu 

katolików pochodzenia irlandzkiego i niemieckiego . Członkowie tej frakcji głosili, że 485

należy jak najszybciej zakończyć wojnę. Zwolennicy tego odłamu, w tym najbardziej 

robotnicy, obawiali się, że to oni poniosą najwięcej strat, gdy wojna będzie 

kontynuowana .  486

W czasie wojny secesyjnej życie polityczne nadal rozwijało się. Partia 

Demokratyczna wewnętrznie podzielona nie była w stanie wystosować swojego programu. 

Znaczna część Demokratów poparła prezydenta Lincolna i jego program polityczny. Część 

Demokratów chciała zwiększenia podatków z racji prowadzonej wojny. Udzielono 

poparcia projektowi zwiększenia armii, wprowadzenia pieniądza papierowego                      

i rozbudowie infrastruktury drogowej i kolejowej. W zamian za wsparcie prezydent 

Lincoln obsadził kilka stanowisk państwowych Demokratami. Przykładem była postać 

Benjamina F. Butlera z Massachusetts, który początkowo związany był z Demokratami,       

a w czasie wyborów 1860 roku poparł Johna C. Breckinridge’a, a następnie Jeffersona 

Davisa . Cześć Demokratów z Północy sprzeciwiała się konfiskacie majątków 487

konfederatów. Nie podobało im się także tworzenie oddziałów wojskowych złożonych          

z ludności czarnoskórej. Uważali, że nie można pozwolić na emancypację tej grupy 

mieszkańców. Wierzyli jednak cały czas, iż uda się pojednać i odbudować stany . 488

Pomimo podziałów w gronie Demokratów widoczne były pewne podobieństwa                     

w podejmowaniu decyzji. Obie frakcje Demokratów liczyły na szybkie zakończenie wojny.              

W czasie konwencji w 1864 roku chciano stworzyć plan odbudowy powojennej państwa. 

Demokraci uważali, że byliby zdolni do prowadzenia wojny w taki sposób, by szybko ją 

zakończyć, tylko im mogło się to udać, nie powiększając liczby ofiar. Twierdzili, że 

zwycięstwo odnieśliby bez używania siły, bez poniżania obywateli amerykańskich, dbając 

o ich prawa i nie wprowadziliby państwa w kryzys powojenny. Zdecydowano się, że 

 M. K. Curtis, Lincoln, Vallandigham, and Anti-War Speech in the Civil War. William and Mary Bill of 485

Rights Journal  7 1998, s. 105; Zob. szerz.: J. L. Weber, Copperheads: The Rise and Fall of Lincoln's 
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 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 111.486
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należy zorganizować spotkanie delegatów partii. Konwencję zwołano pod koniec sierpnia 

1864 roku w Chicago . W czasie jej obrad uwidoczniła się słabość partii wynikająca z jej 489

wewnętrznego rozbicia. Chciano przeforsować pomysł jak najszybszego zakończenia 

wojny. Plan zakładał nawet jej natychmiastowe przerwanie . W czasie prac konwencji 490

wybrano kandydata na prezydenta. Nominację otrzymał były wojskowy gen. George              

B. McClellan. Uzyskał on poparcie Demokratów z racji swoich poglądów. Uważany był za 

konserwatystę, który ostro sprzeciwiał się konfiskacie majątków. Demokraci sądzili 

również, że jako były żołnierz otrzyma znaczne poparcie wśród wojskowych. W czasie 

konwencji bardzo dużo mówiono o tym, by rozszerzyć prawa wyborcze dla żołnierzy. 

Demokraci chcieli pozwolić na głosowanie na frontach wojennych . Znaczna jednak 491

część Demokratów uważała, że wojna nie jest dobra dla państwa i społeczeństwa. Chcieli 

jej zakończenia. Jednak nie wszyscy. Mówiło się, że sam McClellan odmówił 

wprowadzenia polityki pokoju. Chciał mimo wszystko kontynuowania wojny. Na 

stanowisko wiceprezydenta wskazany został George H. Pendleton, senator wywodzący się 

ze stanu Ohio. Obydwaj zostali wybrani w czasie pierwszego głosowania . 492

W czasie głosowania powszechnego okazało się, że Lincoln posiadał bardzo mocną 

pozycję. Ilość oddanych głosów była mała. Demokraci zdobyli zaledwie 21 głosów 

elektorskich, uzyskując większość w takich stanach jak: New Jersey, Kentucky                     

i Delaware . Mapa poniżej obrazuje rozkład głosów elektorskich w czasie wyborów 1864 493

roku. 

 Konwencja trwała od 29 do 31 sierpnia 1864 roku.489

 L. Friedman, The Democratic Party 1860-1884, [w:] History of the U. S. Political Parties, tom II …490

op.cit., s. 888.
 Official Proceedings of the Democratic National Convention, held in 1864 at Chicago, s. 36.491

 Ibidem, s. 36.492

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1864-overview/,   493
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Mapa 7. Wynik głosowania elektorów w 1864 roku 

Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1864.htm, z dn. 09.09.2019. 

Warto podkreślić, że Południe nie brało udziału w głosowaniu. Lincoln zdobył 212 

głosów elektorskich i tym wynikiem przypieczętował swoje ponowne zwycięstwo. Wybory 

te potwierdziły spadek znaczenia Demokratów na amerykańskiej scenie politycznej             

i osłabienie struktur partii. Dodatkowo brak było silnych i charyzmatycznych przywódców, 

którzy mogliby pociągnąć za sobą tłumy zwolenników partii. Problemy zaczęły się 

pojawiać również w czasie prac Kongresu. Kongresmeni z Północy stawali się coraz 

bardziej podzieleni. Natomiast delegaci z Południa stworzyli jednolitą grupę. Badacze tego 

okresu mówili, że stany południowe zaczęły tworzyć monolit jednopartyjny, który na 

długie lata był ostoją dla Demokratów . 494

 Warto na chwilę jeszcze wrócić do problemu wojny. Sami Demokraci przez pewien 

czas uważali, że wojna ta to największa w dotychczasowej historii USA próba 

zademonstrowania siły. Wierzono, że któraś ze stron w końcu się podda i utracony 

porządek ponownie nastanie. Przedstawiciele Północy chcieli stworzyć Południe na nowo, 

tylko tym razem na podobieństwo Północy . Wspomnianym zmianom miał służyć proces 495

Rekonstrukcji. Zapoczątkował go sam prezydent Lincoln, wygłaszając Proklamację 

amnestii i odbudowy (Proclamation of Amnesty and Reconstruction). Zakładał on objęcie 

amnestią stanów secesyjnych. Warunkiem, które musiały spełnić, było złożenie przysięgi 

na Konstytucję Stanów Zjednoczonych i zaakceptowanie wszystkich aktów wydanych           

w czasie trwania wojny, w tym najważniejszego likwidującego niewolnictwo . Prezydent 496

Lincoln ogłosił, że należy zagwarantować każdemu stanowi republikańską formę rządów. 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 112.494

 A. I. P. Smith, Wojna secesyjna … op. cit., s. 277.495

 K. Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 … op. cit., s. 55.496
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Lojalne rządy udało się utworzyć w takich stanach jak: Tennessee, Arkansas i Louisiana. 

Wśród Republikanów zabrakło jednomyślności. Ugrupowanie podzieliło się na 

konserwatystów i umiarkowanych poglądowo członków. Wizje przyszłego społeczeństwa 

były różne. Dlatego część konserwatystów wyszła z inicjatywą wprowadzenia ustawy 

Wade’a-Davisa (Wade-Davis Bill). Zgodnie z tym zapisem należało powołać specjalny 

zarząd wojskowy, który miałby pilnować, by jak największa liczba białych obywateli 

złożyła przysięgę na wierność Unii. Dodatkowo jej twórcy domagali się, by każdy stan 

zniósł niewolnictwo. Na taki projekt nie chciał się zgodzić Lincoln. Dał temu wyraz, 

stosując weto kieszonkowe . Nie wykonał żadnego ruchu, by podpisać ustawę w czasie 497

trwania sesji ustawodawczej . Przez kilka kolejnych miesięcy trwały rozmowy                498

z radykalnym odłamem Republikanów, by zgodziło się na pomysł Lincolna. Po 

zakończeniu procesu ratyfikacji przez wszystkie stany, ustawa jako XIII poprawka do 

Konstytucji została wprowadzona 6 grudnia 1865 roku .  499

 Ponowny wybór Lincolna na prezydenta tylko potwierdził, że był on popierany 

przez społeczeństwo. Jednak nikt nie przypuszczał, że jego druga prezydentura zostanie 

wkrótce przerwana. Po tym, jak został postrzelony w trakcie oglądania sztuki teatralnej        

w Bostonie, prezydent Lincoln zmarł 14 kwietnia 1865 roku i jego miejsce zajął Andrew 

Johnson. Warto zatrzymać się na chwilę przy tej postaci Dzięki swojemu zaangażowaniu      

w czasie wojny secesyjnej A. Johnson został mianowany przez Lincolna na generała.         

W momencie gdy zbliżał się czas wyborów w 1864 roku, Lincoln postanowił 

zaproponować Johnsonowi objęcie stanowiska wiceprezydenta. Wielu dziwił fakt, iż 

Lincoln zaproponował to stanowisko osobie z obozu Demokratów. Lincoln wiedział 

natomiast, że ten ruch pozwoli mu na zdobycie większego poważania wśród społeczeństwa 

i, tak jak chciał, przyspieszy proces Rekonstrukcji państwa. Po zabójstwie Lincolna 

Johnson przejął obowiązki prezydenta.  

 Scena polityczna była rozczłonkowana. Jednak paradoksalnie powstanie kilku 

różnych obozów politycznych w czasie wojny secesyjnej umożliwiło Johnsonowi 

wdrożenie zmian dotyczących funkcjonowania partii. Potrafił on zbliżyć programowo 

Republikanów Lincolna, War Democrats i Peace Democrats, dla których kwestia 

 Weto kieszonkowe (pocket veto) - nadzwyczajny rodzaj weta prezydenta USA, który ma charakter 497

absolutny.
 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia … op. cit., s. 677-678.498

 http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=013/llsl013.db&recNum=803, z dn. 499
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przywrócenia dawnej Unii była dużo ważniejsza niż rozwiązanie problemu 

niewolnictwa . Gdy został prezydentem USA, miał na tyle odwagi cywilnej, by 500

powiedzieć, że Partia Demokratyczna była zbyt skażona przez złe zachowanie wielu jej 

wcześniejszych liderów partyjnych. Uważał, że dlatego było im trudno utrzymać narodową 

linię polityczną . Stało się też problemem dopuszczenie Południowców do reprezentacji                         501

w amerykańskim Kongresie. Twierdzono, że należy zastanowić się, jak ta nowa 

współpraca powinna wyglądać. Republikanie postawili dość trudne pytanie – jak traktować 

stany południowe? Początkowo nie chcieli w czasie obrad Kongresu obecności 

przedstawicieli Południa. Uważano bowiem, że stany południowe nie były przygotowane 

do brania udziału w rozmowach dotyczących odbudowy państwa. Uzasadnieniem dla 

takich poglądów stała się m.in. sprawa czarnych kodeksów, wprowadzanych w latach 

1865-1866 przez białych mieszkańców Południa. Na kartach kodeksów zapisane były 

hasła mówiące o tym, że należy ograniczyć prawa ludności czarnoskórej. Pojawiły się 

wśród nich zapisy mówiące o tym, iż osoby takie mogą być zmuszane do pracy. Co więcej, 

mogą nie otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenia. W kodeksach głoszono hasła 

segregacji rasowej. Uważano, że nie należy ratyfikować XIII poprawki do amerykańskiej 

Konstytucji. Biali mieszkańcy Południa kategorycznie sprzeciwiali się reprezentacji 

ludności czarnej w strukturach państwowych. Stali na straży tradycji, że tylko ludność 

biała może piastować urzędy w ich państwie. Najbardziej piętnowano tych, którzy 

popierali Republikanów . Po niemal roku reprezentację Południa zaproszono na obrady 502

Kongresu. Jednak tym razem Południe zostało zmuszone do całkowitej zmiany swoich 

poglądów społecznych. Po raz pierwszy pozwolono ludności czarnoskórej brać czynny        

i bierny udział w wyborach .  503

 Obawiano się jednak tego, iż wraz z napływem ludności czarnoskórej z Południa                      

w  Kongresie uzyskają oni większość. Demokraci z Północy jednak cały czas wspierali 

wysiłki ludności z Południa. Uważali, że powinni mieć wpływ na sytuację w państwie.       

W 1866 roku w Phildelphii udało się Demokratom z Północy wysunąć postulat jak 

najszybszego przyjęcia delegatów z Południa do Kongresu. Jednak okazało się, że 

społeczeństwo nie było gotowe na zmiany. Wybory do Kongresu z 1866 roku pokazały, iż 

 J. Witcover, op. cit., s. 229-230.500

 A. J. Reichley, op. cit., s. 111.501

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 112.502

 B. A. Weisberger, Rekonstrukcja 1865-1877, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 3, 503
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Republikanie otrzymali większość głosów i posiadali 12 na 14 senatorów . Pomimo tej 504

trudnej sytuacji Demokraci starali się utrzymać poparcie w 3 stanach na Północy państwa. 

Na Południu jednak w szeregach Demokratów następowały zmiany. W tej części państwa 

Demokratom udało się przekonać do swojego programu politycznego część członków 

dawnego ugrupowania Wigów. Kolejnym impulsem do walki o wyborców był fakt, iż 

coraz większa liczba plantatorów przechodziła na stronę Demokratów. W tym czasie wśród 

najważniejszych członków partyjnych znaleźli się August Belmont, Horatio Seymour, 

Samuel J. Tilden . To właśnie te osoby miały przygotować partię do kolejnych wyborów 505

prezydenckich. 

Oba ugrupowania rozpoczęły kampanię od spotkań w wyborcami. Republikanie 

uważali, że zgodnie z ich programem politycznym należy zapewnić wszystkim 

czarnoskórym obywatelom Południa prawa wyborcze. Natomiast Demokraci głosili hasło 

decydowania przez władze stanowe o tym, kto powinien posiadać czynne i bierne prawo 

wyborcze. Bardzo silny w tym czasie był jeszcze prąd popierający byłych wojskowych, 

którzy odznaczyli się w walkach w czasie wojny secesyjnej. Dlatego też nie powinien 

dziwić fakt, iż o najwyższe stanowiska państwowe zaczęli ubiegać się właśnie 

reprezentanci tejże grupy. Spotkania miały pomóc Demokratom wychwycić trendy 

panujące w społeczeństwie. Chcieli lepiej przygotować się do konwencji partyjnej.  

W czasie spotkania wszystkich Demokratów, dnia 4 lipca 1868 roku w New York, 

ówczesny prezydent Andrew Johnson był przekonany, że otrzyma nominację partyjną . 506

Jednak tak się nie stało. Zaszkodził mu na pewno fakt, iż wobec jego osoby jako pierwszej 

w historii zastosowano procedurę impeachmentu. Dlaczego? Wielu Republikanów uważało 

jego politykę rekonstrukcyjną za złą i przynoszącą tylko straty państwu. Został uznany za 

złodzieja. Dlatego Demokraci, obawiając się kolejnej przegranej, postanowili przekazać 

swoje głosy innej osobie. W czasie konwencji Demokraci potwierdzili, że chcą jak 

najszybciej zakończyć proces Rekonstrukcji. Wszyscy zgromadzeni na konwencji 

zaapelowali o amnestię dla tych, którzy wystąpili przeciwko USA w czasie wojny 

secesyjnej. Postulaty dotyczące gospodarki były jednak ważniejsze. Demokraci ogłosili 

pomysł zmniejszenia podatków i plan spłaty wszystkich długów. Niewolnictwo, szybka 

odbudowa Południa i amnestia dla wrogów politycznych przewijały się w programie 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 113.504

 Ibidem, s. 113-114.505

 National Democratic Convention New York 1868, July 4th-9th, s. 15-22.506
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Demokratów. Dodatkowo jeszcze w czasie trwania konwencji wystąpiła delegacja kobiet. 

Ruch amerykańskich sufrażystek przedstawił członkom partii swoje postulaty. Jednym         

z nich było przyznanie kobietom praw wyborczych. 

Najważniejszym punktem konwencji Demokratów była próba wybrania kandydata 

na stanowisko prezydenta. W ostatnim dniu konwencji, tj. 9 lipca, po długich rozmowach                      

i głosowaniach nominację uzyskał Horatio Seymour, gubernator ze stanu New York . 507

Warto zaznaczyć, iż w piętnastu pierwszych głosowaniach wygrywał G. H. Pendleton.        

W czasie czwartego głosowania pojawiło się nazwisko Seymoura. Podczas kolejnych 

głosowań żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów . Dopiero w dwudziestym 508

drugim głosowaniu potwierdzono wyznaczenie Seymoura. Niemal jednocześnie na jego 

zastępcę wskazano generała Francisa P. Blaira. Kolejny raz naznaczenie elektora okazało 

się trudne. Warto zauważyć, że wśród członków konwencji znaleźli się William M. „Boss” 

Tweed, i Clement L. Vallandigham. William Tweed jako członek Tammany Hall pod 

koniec XIX wieku zamieszany był w wiele afer korupcyjnych, ale mimo to wywierał duży 

wpływ na politykę partii. W tym czasie Tammany Hall zyskiwało coraz większe rzesze 

zwolenników, bo wśród ich członków znalazło się wielu imigrantów z Irlandii. Clement      

L. Vallandigham w okresie wojny secesyjnej stał na czele odłamu Peace Democrats             

i optował za jak najszybszym jej zakończeniem. Był on krytykiem posunięć prezydenta 

Lincolna i Republikanów. Kolejnym z delegatów był generał Nathan Bedford Forrest, 

uważany za założyciela Ku Klux Klanu (KKK), nazywany był Wielkim Czarodziejem 

(Grand Wizard) . Osoby te wywarły duży wpływ na przebieg konwencji Demokratów       509

i na ostateczny wybór Seymoura i Pendletona do startu w przyszłych wyborach 

prezydenckich.  

Republikanie postanowili wysunąć w tych wyborach jednego z byłych generałów        

z czasu wojny secesyjnej, który odznaczył się dużą odwagą i męstwem. Nominację 

prezydencką otrzymał Ulysses S. Grant, a na jego zastępcę wybrano Schuylera Colfaxa. 

Dokonując takiego wyboru, liczyli na duże poparcie społeczeństwa. Demokraci pod sam 

koniec kampanii zauważyli, że ich pretendent nie daje żadnych szans na wygraną. Chciano 

National Democratic Convention New York 1868, July 4th-9th, s. 112-134.507

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1868-overview/,   508

z dn. 20.09.2019.
 B. S. Wills, A Battle from the Start: The Life of Nathan Bedford Forrest, Harper Collins, New York 1992, 509

s. 336.
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zmienić kandydata, lecz było za późno . 510

 Wyniki wyborów pokazały, że Seymour nie miał dużego poparcia. Udało mu się 

zdobyć 80 głosów elektorów. Zyskał przewagę w zaledwie 8 stanach. Największe poparcie 

Demokraci posiadali w takich stanach jak: New York i Kentucky. Dokładny rozkład 

głosów przedstawia mapa poniżej. 

Mapa 8. Rozkład głosów w czasie wyborów 1868 roku 

Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1868.htm, z dn. 21.09.2019. 

 Kolejny raz nie udało się Demokratom wrócić do władzy. Zaczęto szukać przyczyn 

porażki. Potwierdził się fakt, że wśród członków partii nie było postaci, która umiałaby 

pozyskać duże poparcie społeczne. Uwidoczniły się różnice pomiędzy politykami 

reprezentującymi Północ i Południe. W jednej kwestii byli zgodni. Obie strony chciały 

likwidacji praw Rekonstrukcji, lecz każda innymi sposobami. Demokraci, którzy popierali 

tani pieniądz, nie przysporzyli partii zwolenników. Jak twierdzi wielu obserwatorów 

ówczesnej sceny politycznej, ich liczba wręcz zmniejszała się. Na Północy uważano, że 

należy jak najszybciej wprowadzić do obiegu mocny pieniądz oparty na złocie. Sytuacja     

w partii nie była zbyt dobra. Równolegle w obozie Republikanów również nie było pełnej 

zgodności co do prowadzonej polityki partyjnej. Partia Republikańska została podzielona. 

Część Republikanów, odłam liberalny, odmówił głosowania na prezydenta Granta. 

Uważali bowiem, że nie sprawdził się jako głowa państwa. Według nich liczba afer,             

w które był bezpośrednio lub pośrednio wciągnięty, nie pozwalała na ponowne obdarzenie 

go poparciem. Liberalni Republikanie spotkali się w maju 1872 roku i wskazali swoich 

https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1868-overview/,     510

z dn. 20.09.2019.
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kandydatów. Zostali nimi Horace Greeley i B. Gratz Brown . Druga grupa radykalnych 511

Republikanów na swoich reprezentantów wybrała Ulysses’a Granta i Henry’ego Wilsona.  

 Sytuacja wewnątrz struktur partyjnych Republikanów spowodowała, że nastąpił 

rozłam. Fakt ten był dla Demokratów szansą na przejęcie władzy, członkowie Partii 

Demokratycznej zastanawiali się, jak przejąć część elektoratu Partii Republikańskiej. 

Demokratom zależało na odłamie liberalnym. Od 1870 roku w szeregach Demokratów 

pojawiła się grupa młodych ludzi, którzy reprezentowali stan Ohio, którzy chcieli 

wprowadzenia zmian. Ta grupa chciała stworzyć nowy program polityczny partii, 

popierała plan zaakceptowania wszystkich poprawek do amerykańskiej Konstytucji. 

Zależało im, by stany południowe stały się częścią Unii. Wiedziano bowiem, że Ameryka 

miała wtedy zbyt wiele problemów gospodarczo-społecznych. Samo ich pojawienie 

sprawiło, że Demokraci zwrócili uwagę na kwestię równości stanów Unii i  niezależności 

departamentów rządowych. Okazało się, że młodzi Demokraci mieli pomysł, jak wpłynąć 

na zwiększenie poparcia społecznego i jak skutecznie przejąć część elektoratu liberalnego 

Republikanów. Młodzi członkowie Partii Demokratycznej rozumieli, że tylko 

sprzymierzenie z liberalnymi Republikanami może dać zwycięstwo tracącej zwolenników 

partii. Wspólny kandydat miałby zmniejszyć poparcie prezydenta Granta i wpłynąć na 

wzmocnienie partii .  512

 Dobre przygotowanie do przejęcia władzy miała zapewnić konwencja. Nikt jeszcze 

nie przypuszczał, że będzie ona jedną z najkrótszych w historii Partii Demokratycznej . 513

Spotkanie wszystkich członków partii odbyło się w mieście Baltimore, w stanie Maryland 

w dniach 9-10 lipca 1872 roku. Badacze tego okresu uważają, że była to jedna                      

z najbardziej nieprzewidywalnych konwencji Demokratów. Chęć przeciwstawienia się 

Republikanom była silniejsza od rozsądku części delegatów. Delegaci uważali, że należy 

poprzeć kandydata wybranego przez liberalny odłam Republikanów, tj. H. Greeley’a. 

Połączenie sił według nich zwiększało szansę na wygraną Greeley’a. Na jego korzyść 

działał fakt, iż był dość znanym i wpływowym człowiekiem. To on był założycielem m.in. 

gazet: „New Yorker” i „New York Tribune”. Był zwolennikiem zwrócenia większej uwagi 

na kwestię ochrony robotników, przy tym sprzeciwiał się niewolnictwu. W czasie prac 

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1868-overview/,   511

z dn. 21.09.2019.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 116.512

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1872-overview/,   513

z dn. 26.07.2019.
148



konwencji zabroniono wygłaszania przemówień, przystąpiono od razu do głosowania. 

Kandydat Greeley wygrał od razu, w pierwszym głosowaniu zdobył aż 686 głosów na 732 

możliwe. Jego zastępca Gratz Brown zdobył aż 713 głosów . Przez około godzinę 514

rozmawiano na temat platformy wyborczej. Przedstawiciele partii popierali takie hasła jak: 

zakończenie Rekonstrukcji, całkowitą amnestię dla wszystkich mieszkańców Południa, 

ograniczenie władzy federalnej, zreformowanie służby cywilnej. Nawoływano do 

zaprzestania rozdawnictwa ziemi na cele publiczne. Hasła zostały zapisane. Konwencja 

niezwłocznie zatwierdziła program . Jedna z najszybszych konwencji demokratycznych 515

zakończyła się po sześciu godzinach pracy. Program przyjęto większością głosów 671 do 

62 . Jednak niedługo Demokraci cieszyli się ze swojego reprezentanta. H. Greeley nie 516

przedstawił się pomyślnie. Wygłaszał hasła, które nie przysporzyły mu zwolenników. Po 

pierwsze, bardzo źle oceniał ludność czarnoskórą. Nazywał ich kłamcami i nieukami. Jego 

elektorat drastycznie zmalał.  

 Wyniki wyborów pokazały, że zwycięstwo odniósł kandydat Partii Republikańskiej. 

Uzyskał on 3 597 439, co dało mu 286 głosów elektorskich. Kandydat Demokratów zdobył 

2 833 710 głosów, czyli 66 głosów elektorskich. Prezydent Grant zwyciężył w 29 stanach, 

natomiast jego przeciwnik w zaledwie 6 stanach. H. Greeley uzyskał większość głosów 

elektorskich w takich stanach jak: Kentucky, Georgia, Maryland, Texas, Missouri                   

i Tennessee . Jednak wybory te zostały przerwane śmiercią Greeley’a. Wszystkie oddane 517

na niego głosy zostały unieważnione. Jak wielu mówiło wówczas, Greeley odszedł, bo 

prowadził zbyt aktywną kampanię. Wart zaznaczenia jest fakt, iż kilka tygodni wcześniej 

zmarła żona Greeleya. Demokraci ponieśli klęskę, nie pomogło zawiązanie koalicji               

z odłamem liberalnych Republikanów. 

 Demokraci na kolejnych kilka lat stali się partią mniejszościową. W czasie drugiej 

prezydentury Grant nie wyróżnił się. Ludność nie ceniła go tak jak na początku. Pozwalało 

to na wysnucie wniosku, że Republikanie będą na równi z prezydentem tracić poparcie. 

Tak się właśnie stało. Gospodarka i finanse USA zaczęły poważnie upadać. Kolejne 

kryzysy finansowe zagrażały bezpieczeństwu państwa. Szansę na poprawę sytuacji 

upatrywano w zmianach w sferach rządzących. Demokraci wiedzieli, że nie byli w stanie 

 Ibidem, z dn. 21.09.2019.514

 Democratic Convention 1872, zbiory autora, s. 3-70.515

 Ibidem, s. 72-81.516

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 118.517
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zmienić prezydenta, ale udało im się zwiększyć liczbę swoich reprezentantów w obu 

izbach Kongresu. Bardzo chcieli na nowo posiąść w swoich rękach najwyższe urzędy. 

Kolejną szansą na zmianę stanu rzeczy były wybory prezydenckie. Sytuacja w obozie 

przeciwników politycznych wyglądała niejednoznacznie. Wiadomo było, że prezydent 

Grant nie może ubiegać się o reelekcję. Również i w tym Demokraci dostrzegali szansę. 

Demokraci postanowili jednogłośnie krytykować poczynania prezydenta Granta. Zdarzały 

się ostre oskarżenia o niegospodarność i wprowadzenie Ameryki w stan zapaści 

gospodarczej. Demokraci skupili się początkowo tylko na krytykowaniu swoich 

przeciwników, nie posiadali jednak programu politycznego. Ważnym punktem, jak wielu 

uważało, miało być spotkanie delegatów partii. 

 Demokraci spotkali się w dniach 27-29 czerwca 1876 roku w St. Louis w stanie 

Missouri. Była to pierwsza konwencja, która odbyła się na zachód od rzeki Missisipi. 

Początkowo w czasie obrad wyliczano tylko potknięcia prezydenta Granta. Nie 

przedstawiono żadnych konkretnych planów naprawy sytuacji w państwie. Nadszedł 

jednak moment, w którym delegaci musieli wybrać kandydatów ubiegających się                 

o najwyższe stanowiska państwowe. Wśród rozmów w czasie konwencji najczęściej 

pojawiały się dwa nazwiska: Samuela J. Tildena i Thomasa A. Hendricksa. Pierwszy             

z kandydatów uważany był za człowieka prawego, walczącego z korupcją i broniącego 

praw jednostki. Samuel Tilden umiał przekonać do siebie delegatów. Już w czasie drugiego 

głosowania zdobył większość. Automatycznie drugi z kandydatów został wybrany jako 

pretendent na stanowisko wiceprezydenta . Kolejny raz również w czasie obrad 518

rozmawiano o kwestii pieniądza. Była to jedna z kwestii, której nie udało się rozwiązać od 

zakończenia wojny secesyjnej. W 1875 roku wprowadzono Resumption Act zakładający, że 

należy zrezygnować z obowiązującej waluty z greenbacks na rzecz monety srebrnej. 

Greenbacks jako środek płatniczy obowiązywał w czasie wojny secesyjnej. Zwolennicy 

wprowadzenia srebrnej monety i ujednolicenia systemu płatniczego uważali, że wpłynie to 

na podniesienie wartości dolara jako środka płatniczego, a zarazem spowoduje 

zmniejszenie inflacji. Była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych ustaw, choć wielu 

polityków z obozu Demokratów uważało ją za korzystną dla większości społeczeństwa. 

Ponadto najwięcej czasu podczas trwania konwencji Demokraci poświęcili zjawisku 

zwiększającej się skali imigracji ludności z Chin. Druga kwestia dotyczyła sprzedaży ziemi 

 Official Proceeding of the National Democratic Convention, St. Louise, Mo, June 27th-29th 1876,               518

s. 34-125.
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publicznej i zasad jej rozdziału . 519

 W czasie prowadzonej kampanii Tilden zapowiadał powrót zasad obowiązujących 

w czasie Jeffersonian Democracy (jeffersonowskiej demokracji). Wierzył podobnie jak 

Jefferson, że należy bronić praw jednostki i zasad demokracji amerykańskiej. Obydwaj 

wyrażali pewną nieufność wobec zbyt rozbudowanego rządu federalnego. Ponadto 

wykazywali pewną podejrzliwość wobec Sądu Najwyższego i uważali, że należy 

ograniczyć wydatki rządowe państwa . Poglądy Tildena spotkały się z sympatią 520

środowiska bankierów i właścicieli fabryk. Farmerzy i pracownicy nie byli zagorzałymi 

zwolennikami jego pomysłów, ale mieli nadzieję na poprawę swojej sytuacji bytowej . 521

 Po nominacjach partyjnych u Republikanów okazało się, że przeciwnikiem Tildena 

będzie kolejny w historii wyborów amerykańskich czarny koń – Rutherford Hayes. 

Ukończył Uniwersytet Harvarda. Był jednym z generałów walczących w czasie wojny 

secesyjnej. Podczas piastowania urzędu gubernatora stanu Ohio walczył o przyznanie praw 

ludności kolorowej. Chciał wycofania wojsk z Południa . Ludność stanu Ohio ceniła go 522

wysoko jako gubernatora i była zadowolona z jego trzykrotnej kadencji . Na tle Hayes’a 523

– Tilden nie wypadał zbyt dobrze. Mimo to Demokraci postanowili zmobilizować siły          

i zaczęli prowadzić aktywną kampanię wyborczą . 524

 W czasie wyborów wystartowali również przedstawiciele mniejszych partii. Swoich 

kandydatów wystawiły takiej partie jak: Greenback Labor, Partia Prohibicyjna (Prohibition 

Party) i American Party. Jednak, jak pokazuje tabela poniżej, ich start nie przeszkodził 

dwóm największym amerykańskim partiom w dwustronnej rywalizacji o najwyższy urząd 

w państwie. 

 Ibidem, s. 127-132.519

 L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 134.520

 https://www.270towin.com/1876_Election/, z dn. 28.10.2019.521

 L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej … op. cit., s. 403.522
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Tabela 17. Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w 1876 roku 

Źródło: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/scores.html#1876, z dn. 28.10.2019. 

 Wyniki wyborów powszechnych pokazały, że zwycięstwo odniósł Tilden. Ta 

sytuacja spowodowała falę niezadowolenia Republikanów. Uważali, że przegrana 

kandydata Republikanów była spowodowana tym, że głosy liczyli zwolennicy 

Demokratów. Republikanie twierdzili bowiem, że wyborcy oddający swoje głosy w takich 

stanach jak: Florida, South Carolina, Oregon czy Louisiana byli zastraszani i nie mogli 

głosować na kandydata republikańskiego - Hayes’a. Sytuacja uspokoiła się, gdy zaczęto 

liczyć głosy elektorskie. Po kilku głosowaniach elektorskich Republikanie zyskiwali 

większość głosów. To spowodowało, że teraz Demokraci pomawiali swoich oponentów       

o fałszowanie wyborów. Chodziło o wyżej wymienione stany. Dlaczego walczono o głosy 

z tych stanów? Suma głosów elektorskich z tych stanów wynosiła 22. Gdyby kandydat 

Demokratów zdobył te 22 głosy, to on zwyciężyłby wybory .  525

 Jednak ostatecznie kandydat Republikanów otrzymał 185 głosów. Demokrata 

Tilden dostał 184 głosy. Demokraci nie byli zadowoleni z tego wyniku. Uważali, że należy 

sprawę wyjaśnić. Do  zinterpretowania zdarzenia powołano specjalną komisję złożoną z 15 

członków. Wśród nich było 8 Republikanów i 7 Demokratów. Spór trwał kilka miesięcy. 

Żadna ze stron nie chciała ustąpić. Dla Demokratów było to przecież ważne, by powrócić 

do sprawowania najwyższej władzy w państwie. Przeliczono dokładnie głosy oddane na 

Południu i okazało się, że zwycięzcą został Hayes, wygrywając jednym głosem. 

Demokraci zaakceptowali warunek, że pierwszym z aktów nowego prezydenta będzie 

odwołanie oddziałów wojskowych z Południa. Następnie zażądali możliwości zarządzania 

Kandydat na prezydenta 
USA

Przynależność 
partyjna

Głosy powszechne Głosy elektorskie

Rutherford B. Hayes Republikanie 4 034 311 185

Samuel J. Tilden Demokraci 4 288 546 184

Peter Cooper Greenback Labor 75 973

Green Clay Smith Prohibition Party 9 737

James B. Walker American Party 459

Inni 4075

Ogółem 8 413 101 369

 A. Brinkley, The Unfinished Nation. A concise History of the American People, Vol. II, From 1865, 525

McGraw Hill, New York 2004, s. 416.
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na Południu, tak by tylko oni obejmowali urzędy federalne . Prezydent Hayes obiecał 526

prowadzenie polityki spokoju i zapewniał o nawiązaniu ścisłej współpracy                            

z Demokratami . Postanowienia przyjęte wówczas nazywane są Kompromisem 1877 527

roku. Dla Demokratów decyzje te były korzystne. Tym samym okres Rekonstrukcji został 

oficjalnie zakończony. Stany południowe stały się ponownie pełnoprawną częścią USA. To 

przełożyło się na przyspieszenie łączenia Południowych i Północnych Demokratów. Mając 

znaczne siły we władzach federalnych, Demokraci zaczynali odzyskiwać wiarę w szybkie 

przejęcie władzy w państwie. Proces udowadniania swej siły rozpoczęli od punktowania 

poczynań Republikanów i ich prezydenta, tak by lepiej przygotować się do kolejnej bitwy 

o najwyższy urząd. 

 Na konwencji poprzedzającej kolejne wybory, która odbyła się w dniach 22-24 

czerwca 1878 roku w Cincinnati, w stanie Ohio, Demokraci uznali jednogłośnie, że 

błędem był start Tilden’a w czasie ubiegłych wyborów prezydenckich. Postanowili nie 

wysuwać ponownie jego kandydatury. Rozpoczęto głosowania, na listach pojawiło się jak 

zwykle kilka nazwisk. Jednak najpoważniejszymi kandydatami okazali się: były generał 

Winfield S. Hancock, były członek Izby Reprezentantów Henry G. Payne i senator Thomas 

F. Bayard. Generał Hancock miał największe szanse, ponieważ znany był jeszcze z czasów 

wojny secesyjnej. Nosił także przydomek Superb, który świadczył o jego umiejętnościach. 

Pozostali kandydaci nie stanowili dla Hancocka zagrożenia. Już w drugim głosowaniu 

okazało się, że Hancock otrzymał nominację. Na stanowisko wiceprezydenta został 

wybrany jednogłośnie William H. English. 

 W czasie konwencji wszyscy zgromadzeni członkowie poparli jednogłośnie 

decentralizację władzy federalnej z naciskiem na wzrost znaczenia władzy lokalnej .         528

W kwestii systemu pieniężnego opowiedzieli się za twardym pieniądzem, chcieli 

przeprowadzenia reform w działaniu administracji państwowej. Ostatnim ważnym 

punktem działalności partii była próba zahamowania fali imigracji z Chin . Uważali 529

bowiem, że to zjawisko może zagrażać w przyszłości państwu. Demokraci trochę 

sceptycznie podchodzili do wyborów. Pamiętali dokładnie jakie wielkie nieprawidłowości  

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 119.526

 W. Gillette, Retreat from Reconstruction, 1869-1879, Louisiana State University Press, Baton Rouge and 527

London 1979, s. 360.
 The Campaign Book of the Democratic Party 1882, Washington 1882, s. 3-67.528

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1880-overview/,  529

z dn. 01.11.2019.
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mieli ze zliczeniem głosów w poprzednich wyborach. Kwestia liczenia głosów w takich 

stanach jak: Florida, Louisiana, Oregon czy South Carolina stała się problematyczna. 

Demokraci wiedzieli, że elektorat w tych stanach był przychylny bardziej ich kandydatowi 

i mieli nadzieję na te głosy . Po raz kolejny zdecydowano się na powołanie specjalnej 530

komisji do liczenia głosów. Nie obawiano się już prezydenta Hayesa, bo obiecał, że nie 

będzie ubiegał się o reelekcję. W czasie nominacji partyjnej Republikanów wybrany został 

James A. Garfield. Warto dodać, że pokonał on byłego prezydenta generała Granta. Na 

korzyść Demokratów działał fakt, iż w szeregach Republikanów zaczęły tworzyć się 

mniejsze grupy. Dodatkowo państwo odbudowywało się po kryzysie ekonomicznym, po 

wojnie secesyjnej i okresie Rekonstrukcji . 531

 Nadszedł dzień wyborów. Oddawano głosy w poszczególnych stanach. Zwyciężył 

Garfield, zdobywając 4 453 295, kandydat Demokratów uzyskał 4 414 082 głosów . 532

Wynik ten dał Republikanom 214 głosów elektorskich w stosunku do 155 dla Hancocka. 

Należy zaznaczyć, że wybory elektorskie w stanie Georgia odbyły się później. Elektorzy 

oddawali swoje głosy w drugą środę grudnia, nie jak pozostali w pierwszą. Kongres jednak 

pozwolił na dodanie głosów do ostatecznego wyniku, dlatego też kandydat Demokratów 

zwiększył ich liczbę ze 144 na 155. Drugim specyficznym zjawiskiem był fakt podzielenia 

głosów elektorskich w stanie California. Głosy zostały podzielone – 1 dla Garfielda, a 5 

dla Hancocka. Od tych wyborów mówiło się, że nie można wygrać wyborów 

prezydenckich bez wszystkich głosów elektorskich z tego stanu. Kolejnymi przykładami 

mogą być przyszłe wybory z 1912 czy 2000 roku . Niepowodzenia Demokratów 533

upatrywano również w trudnej sytuacji w szeregach partyjnych. Okazało się, że część 

członków z Nowego Jorku nie zgadzała się z poglądami głoszonymi przez Hancocka. 

Stowarzyszenie Tammany Hall nie chciało go poprzeć. Doszło do precedensu, że John 

Kelly, kierujący Tammany Hall, postanowił na przyszłą konwencję wysłać kilku 

obserwatorów . Ta sytuacja nie wpływała dobrze na stosunki w partii. Kolejny raz 534

Demokraci ponieśli klęskę w wyborach. Jednak triumf Republikanów nie trwał długo. 

 http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf, z dn. 01.11.2019.530

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/19th-century/1880-overview/,  531

z dn. 01.11.2019.
 D. C. Whitney, R. V. Whitney, The American Presidents. Biographies of the Chief Executives from 532

Washington through Clinton, Guild American Books, New York 1997, s. 168. Inne dane liczbowe podane są 
na stronie http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/scores.html#1876, z dn. 01.11.2019.

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress, z dn. 01.11.2019.533

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 119.534
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Prezydent Garfield został ranny w lipcu 1881 roku i kilka dni później zmarł. Obowiązki 

jego przejął Chester A. Arthur, który sprawował urząd do końca 1885 roku. Czas jego 

prezydentury Demokraci wykorzystywali na przygotowanie się do kolejnych wyborów        

w 1886 roku. 

 Konwencja Demokratów odbyła się tym razem w Chicago. W przeciągu 4 dni (8-11 

lipca 1886 roku) rozmawiano o sprawach najważniejszych dla przyszłości partii. Na 

spotkanie przybyła delegacja z Tammany Hall z Nowego Jorku, której celem było 

zakłócenie obrad konwencji. Nie chcieli również dopuścić do tego, by ubiegającym się          

o najwyższy urząd w państwie był gubernator Nowego Jorku - Grover Cleveland. Określali 

kandydata do najwyższego urzędu w państwie jako anty-katolickiego, anty-irlandzkiego        

i anty-pracowniczego . W opozycji do Cleveland’a byli senatorzy: Thomas F. Bayard         535

i Allen G. Thurman. Pierwsze głosowanie nie wyłoniło jednoznacznie kandydata.               

W drugim już dzięki zmianie zdania przez delegację z North Carolina udało się 

Cleveland’owi zdobyć nominację. Niemal od razu wybrano kandydata na urząd 

wiceprezydenta. Został nim senator Thomas A. Hendricks. Wśród pierwszych głosowań       

w czasie konwencji przedłożono akt potwierdzający rozszerzenie prawa do głosowania na 

mieszkańców stanu District of Columbia i innych terytoriów należących do USA. Po raz 

pierwszy w czasie konwencji Demokraci skupili się na wyliczeniu błędów polityki 

prowadzonej przez Republikanów. Dodatkowo również rozmawiano na temat wspierania      

i rozwoju przemysłu amerykańskiego. Tym samym wyrażono chęć wspierania 

pracowników tej dziedziny gospodarki. Po raz kolejny nie chciano wyrazić zgody na 

przyjmowanie imigrantów z Chin. Jak można było zauważyć, był to problem ciągnący się 

przez kilka lat, którego ani Demokraci, ani Republikanie nie umieli rozwiązać . 536

 Dzień wyborów pokazał, że Cleveland cieszył się większym poparciem 

społecznym. Zdobył 4 914 482 głosy. Kandydat Republikanów - James G. Blaine zdobył 4 

856 903 głosów. Do ostatniego dnia trwania kampanii obydwaj kandydaci oskarżali siebie 

nawzajem o niegospodarność. Niestety to Demokraci wyciągali z życia Blaine’a 

niechlubne dla niego epizody m.in. fakt, że jego żona zaszła w ciążę na kilka miesięcy 

przed ich ślubem, co w oczach wyborców miało go ośmieszyć. Demokraci obawiali się 

jednak rozkładu głosów elektorskich. Pamiętali ostatnie wybory i wiedzieli, że nie zawsze 

udawało im się odnosić zwycięstwo. Nie byli też pewni tego, jak poszczególne stany 

 D. C. Whitney, R. V. Whitney, The American Presidents … op. cit., s. 178.535

 http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf, z dn. 01.11.2019.536
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zagłosują. Dokładny rozkład głosów przedstawia mapa poniżej. 

Mapa 9. Wyniki wyborów z 1884 roku 

Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1884.htm, z dn. 01.11.2019. 

 Całe Południe i stan New York oddały swoje głosy na kandydata Demokratów. 

Podział głosów elektorskich również jednoznacznie potwierdził, że Demokraci w końcu 

wprowadzą swojego kandydata do Białego Domu. Dzięki wygranej Cleveland’a powrócili 

do władzy. Wielu badaczy tego okresu określa wspomniane wybory jako jedne                     

z najważniejszych dla Demokratów w czasie trzeciego systemu partyjnego. Przerwały one 

pasmo porażek i rozpoczęły nową erę w życiu obydwu amerykańskich partii politycznych. 

Po 1884 roku Demokraci i Republikanie musieli dzielić się wyborcami. Stąd byli 

zobowiązani precyzyjnie układać swoje programy polityczne, w których znaczną część 

poświęcali wizji rozwoju Ameryki . 537

 Demokraci chcieli przygotować się jak najlepiej do prezydentury. Pierwszym 

wyzwaniem dla prezydenta Cleveland’a było opracowanie przemówienia inauguracyjnego. 

Wygłaszając go, miał nadzieję na porwanie tłumu, by utwierdzić go w przekonaniu               

o najlepszym wyborze . W tym czasie Demokraci zaczęli na nowo stawać się partią 538

większościową, która oprócz urzędującego prezydenta posiadała większość w Kongresie. 

Zjawisko to potwierdzało tylko wzrastającą popularność Demokratów. Przyszedł czas na 

pierwsze decyzje. Prezydent Cleveland uznawany był za człowieka konserwatywnego i nie 

przypuszczano, że wprowadzi liczne zmiany. W wielu swoich przemówieniach mówił         

o tym, że należy rozpocząć walkę z korupcją. Uważał, że Republikanie nic w tym kierunku 

nie zrobili. Następnie wypowiedział się w kwestii modernizacji marynarki wojennej . 539

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 121.537

 D. C. Whitney, R. V. Whitney, The American Presidents … op. cit., s. 179-180.538

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 136-137.539
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Dodatkowo twierdził że należy zmniejszyć podatki, by wpłynąć na polepszenie sytuacji 

wewnątrz państwa. Chcąc usprawnić administrację państwa, wymienił na najwyższych 

stanowiskach administracyjnych wszystkich nieprzychylnych mu ludzi związanych              

z Republikanami. Wywołało to niezadowolenie w środowisku ówczesnych gazet 

republikańskich, które pisały o nim wiele niepochlebnych artykułów . 540

Przez pierwszą kadencję Cleveland’a niemal wszyscy zwolennicy Demokratów          

i oni sami zakładali, że należy kontynuować obraną linię polityczną. Sam prezydent był 

spokojny o swój los. Wiedział, że w czasie konwencji ponownie otrzyma nominację. 

Chciał też zostać tym prezydentem, który przedłuży swój pobyt w Białym Domu na 

kolejną kadencję. Niestety pewność siebie nie wpłynęła na późniejsze wyniki wyborów. 

Sama konwencja partyjna odbyła się w dniach 5-7 czerwca 1888 roku w St. Louis. 

Pierwsza część nominacyjna konwencji przebiegła bardzo sprawnie. Nominacje otrzymał 

Cleveland. Kandydat na wiceprezydenta został wybrany ponownie, ponieważ Hendricks 

zmarł w 1885 roku i od tego czasu nie było formalnego wiceprezydenta . Kolejne 541

kwestie rozpatrywane w czasie konwencji oscylowały wokół spraw krajowych. Po raz 

wtóry rozpatrywano sprawę wysokości podatków, uważano, że należy popracować nad ich 

zmniejszeniem. Obawiano się reakcji konserwatywnej części Demokratów i nowego 

populistycznego odłamu Demokratów na zmiany w podatkach. Dodatkowo Cleveland nie 

mógł liczyć na poparcie członków nowojorskiego klubu Demokratów. Odmówili oni 

swoich 36 głosów. Uważali, że nie zasługiwał na reelekcję . Republikanie wybrali do 542

ubiegania się o urząd prezydencki Benjamina Harrisona, na wiceprezydenta obrano Levi 

Mortona. W oczekiwaniu na wyniki głosowania żadna ze stron nie mogła czuć się 

bezpieczna. Demokraci bardzo chcieli wygrać i wrócić do władzy na dłużej. Głosowania 

rozpoczęły się 6 listopada 1888 roku. Ich wynik zaskoczył jednak Demokratów. Pomimo 

tego, że Cleveland zdobył większość głosów wyborców, nie został wybrany przez 

elektorów. Tabela poniżej pokazuje dokładny rozkład głosów. 

 D. C. Whitney, R. V. Whitney, The American Presidents … op. cit., s. 180-182.540

 The Campaign Text Book of the Democratic Party of the U. S. for the presidential election of 1888, New 541

York 188; Official Proceeding of the National Democratic Convention, St. Louise, Mo, June 5th-7th 1888,       
s. 5-24.

 http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf, z dn. 10.11.2019.542
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Tabela 18. Wyniki głosowania w 1888 roku 

Źródło: Historical Statistics of the United States, 1789-1945, United States, Bureau Of The Census, 
Governmental Press, Washington D. C. 1949, s. 289. 

 Jak wynika z analizy zdobycie dużego poparcia społeczeństwa nie gwarantowało 

wygrania wyborów. Elektorzy nie zaufali Cleveland’owi i nie otrzymał większości ich 

głosów potrzebnych do kontynuowania prezydentury. Rozkład głosów elektorskich 

przedstawia się następująco. 

Mapa 10. Podział głosów elektorskich w 1888 roku odniesieniu do stanów 

Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1888.htm, z dn. 12.11.2019. 

 Demokraci nie mogli długo pogodzić się ze swoją porażką. Uważali, że gdyby 

decydowało społeczeństwo Cleveland zasiadł, by w Białym Domu. Wierzyli, że Harrison 

nie będzie sprawował urzędu długo. Prezydent Harrison nie wykazywał się. Niezadowoleni 

najbardziej z polityki Harrisona byli robotnicy, który zamieszkiwali stany centralne. 

Republikanie tracili głosy na rzecz Demokratów, co powodowało, że Demokraci stawali 

się silniejsi i wierzyli w powrót do władzy . 543

 Demokraci po przegranych wyborach, czekali na swój powrót. Warto przyjrzeć się 

Kandydat na 
prezydenta

Kandydat na 
wiceprezydenta

Partia
Głosowanie 
powszechne 

Głosy 
elektorskie

B. Harrison L. O. Morton Republikańska 5 439 852 238

G. Cleveland A. G. Thurman Demokratyczna 5 540 309 168

C. B. Fisk J. A. Brooks Prohibicyjna 249 506 0

A. J. Streeter Ch. E. 
Cunningham

Union Labor 146 935 0

R. H. Cowdrey W. H. T. Wakefield United Labour 2 818 0

J.L. Curtis P. Wigginton American 1 600 0

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 138.543
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scenie politycznej USA w tym czasie. Problemy, z którymi spotykali się zarządzający 

państwem, oscylowały wokół kwestii gospodarki i spraw społecznych. Największym 

jednak okazała się wzrastająca liczba imigrantów. Zagrożeni czuli się coraz bardziej 

amerykańscy robotnicy, bo uważali, że napływająca ludność będzie tanią siłą roboczą            

i zabierze im pracę. Ponadto w ostatnich latach liczba stanów powiększyła się. 

Reprezentanci tychże obszarów wyrażali swą przychylność wobec programu Demokratów. 

Niespodzianką, która mogła pokrzyżować plany było powstanie  nowej partii politycznej – 

Partii Populistycznej (The People’s Party). Dotychczas na amerykańskiej scenie 

politycznej pojawiały się pomniejsze partie trzecie, które nie były w stanie zagrozić dwóm 

głównym kandydatom. Tym razem stronnictwo to w bardzo krótkim czasie zyskało duże 

poparcie. Jego przedstawiciele już od 1890 roku zasiedli w amerykańskim Kongresie. 

Grupa społeczna, która ich popierała, składała się głównie z farmerów mieszkających na 

Zachodzie i Południu. Niezadowolenie z działań na scenie politycznej obu głównych partii 

przyśpieszyło decyzję o zwołaniu konwencji Populistów. Właśnie w tym momencie 

Demokraci zdali sobie sprawę z niebezpieczeństwa. W czasie obrad konwencji wybrano 

ponownie prezydenta Cleveland’a. Jednak niechęć delegatów ze stanu New York była 

znaczna. Nie popierali tego wyboru. Pomimo to większością głosów zdecydowano, że to 

Cleveland i Isaac P. Gray wystartują w tych wyborach. Kolejne spotkanie Demokratów 

odbyło się w Chicago, w dniach 21-23 czerwca 1892 roku. W czasie spotkania dużo 

rozmawiano o gospodarce i problemach społeczeństwa amerykańskiego. Wśród 

poruszanych problemów były sprawy polepszenia linii komunikacyjnych, w tym 

usprawnienia transportu po rzece Missisipi. Nadal nawoływano do większego skupienia się 

na kwestiach społecznych, na systemie edukacji, na przestrzeganiu praw jednostki. 

Delegaci uważali, że należy zadbać o wprowadzenie do Unii nowych stanów takich jak: 

New Mexico i Arizona. Nadal twierdzono, że należy ograniczyć poziom imigracji. 

Wskazywano, że trzeba wybierać tylko tych, którzy mogą pracować i dbać o dobro 

państwa. W kwestii imigrantów Demokraci najbardziej obawiali się napływu zbyt dużej 

liczby ludności z Azji. Postulowano, by zmniejszyć liczbę imigrantów z Chin z racji ich 

odmienności kulturowej i rasowej. Demokraci mieli wątpliwości, czy grupa ta mogłaby 

przyczynić się należycie do rozwoju państwa. Najostrzej jednak wypowiadano się                

w kwestiach podatkowych. Stano na stanowisku, że należy wprowadzić system taki, który 

likwiduje całkowicie tolerowanie wykorzystywania pieniędzy publicznych na własne 

159



cele . Chciano położyć kres kradzieżom i defraudacji pieniędzy publicznych. Zebrani        544

w czasie konwencji Demokraci uważali, że rząd federalny nie posiadał prawa do 

nakładania i pobierania podatków federalnych. Zebrani przekonywali, że należy określić 

zakres i rodzaj pobieranych podatków, które miały zostać ograniczone tak, by tylko 

pokrywały zapotrzebowanie rządu, nic ponadto . 545

 Program taki nie był możliwy do wprowadzenia od razu. Demokraci nie zajęli się 

sprawą powołania do życia nowego ugrupowania populistów. Uważali, że jeszcze jest zbyt 

wcześnie na to, by mogło im zagrozić. Bardziej obawiali się Republikanów, którzy liczyli 

na utrzymanie się u władzy. Nadszedł jednak dzień wyborów. Wielu badaczy tego okresu 

podkreśla, że były to bardzo spokojne wybory. Nie odnotowano ekscesów przy urnach. 

Kobiety zamieszkujące stan Wyoming po raz pierwszy głosowały. Okazało się na 

Południu, że coraz więcej czarnoskórych mieszkańców może brać udział w głosowaniu . 546

 Żaden z kandydatów nie był pewny wyniku. Populiści wystawili swoich 

kandydatów, którzy pomimo debiutu reprezentowanej frakcji politycznej zdobyli duże 

poparcie. Na Jamesa Weaver’a i Jamesa Field’a zagłosowało 1 041 028 osób, co 

przełożyło się na 22 głosy elektorskie. Na kandydatów Republikanów Harrisona i Reida 

zagłosowało 5 176 108 osób. Wynik ten dał im 145 głosów elektorskich. Natomiast 

Demokraci, tym razem niezaprzeczalnie odnieśli zwycięstwo. Cleveland i Stevenson 

uzyskali 5 556 918 głosów. To dało im 277 głosów elektorskich. Pozostali dwaj kandydaci 

z Partii Prohibicyjnej i Socialist-Labor nie byli w stanie zagrozić Demokratom . Jak 547

wyglądał rozkład głosów w odniesieniu do poszczególnych stanów, obrazuje mapa poniżej. 

 Official Proceeding of the National Democratic Convention, Chicago, IL, July 21st- 23rd 1892, s. 25-45.544

 http://www.loc.gov/rr/main/democratic_conventions.pdf, z dn. 15.11.2019.545

https://www.270towin.com/1892_Election/, z dn. 15.11.2019.546

 Historical Statistics of the United States, 1789-1945, United States, Bureau Of The Census, Governmental 547

Press, Washington D. C. 1949, s. 289.
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Mapa 11. Rozkład głosów w odniesieniu do poszczególnych stanów w 1892 roku 

 
Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1892.htm, z dn. 15.11.2019. 

 Wyniki głosowania pokazały, że coraz więcej stanów Północnych głosowało na 

kandydata Demokratów. Oczywiście w przypadku kilku stanów głosy elektorskie zostały 

podzielone. Taka sytuacja wystąpiła w stanach: California, North Dacota, Ohio i Oregon. 

Zwycięstwo Demokratów po czteroletniej przerwie potwierdzało zasadę, że Demokraci 

potrafią podnieść się po porażce. Dlaczego odnieśli sukces w tych wyborach? 

Obserwatorzy tego okresu są zgodni że Demokraci rośli w siłę. Organizacja partyjna była 

dość zwarta. Jednak w momencie wygrania wyborów zaczęły narastać konflikty pomiędzy 

członkami. Nie wszyscy popierali Cleveland’a. Część członków nie zgadzała się z polityką 

monetarną. Jednak dzięki uporowi i determinacji Cleveland’a udało się rozwiązać problem 

monetarny, zapewniając tym samym stabilizację bankową. Kolejnym problemem stojącym 

przed urzędującym prezydentem był problem podatków. Doradcy prezydenta zastanawiali 

się nad wprowadzeniem podatku dochodowego, który stanowiłby regularny wpływ do 

budżetu państwa, ale również mógłby służyć pomocy uboższym obywatelom. Okazało się, 

że pomysł ten był bardzo dobry. Dlaczego? Od 1893 roku widać było pierwsze symptomy 

kryzysu gospodarczego. Znaczna liczba obywateli straciła miejsca pracy, ponieważ 

zamykano fabryki i liczne przedsiębiorstwa. Pojawił się pomysł ratowania ekonomii 

państwa poprzez tworzenie prac społecznych skierowanych do bezrobotnych, np. 

budowanie dróg. Jednak tę inicjatywę udało się zrealizować dopiero F. D. Rooseveltowi . 548

 Czas drugiej prezydentury Cleveland’a nie należał do spokojnych. Kryzys, który 

narastał w latach 1893-1895, powodował obawy związane z końcem XIX wieku. 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 140-142.548
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Demokraci szukali rozwiązań dla polepszenia sytuacji w państwie. Nie bez znaczenia 

pozostawał fakt, iż dokładnie obserwowali scenę polityczną. Zauważono wzrost znaczenia 

Partii Populistów i zyskiwanie przez nich coraz większego poparcia społecznego. Zbliżał 

się czas spotkania konwencyjnego Demokratów. Rok 1896 to czas wielkich przemian 

mających miejsce na amerykańskiej scenie politycznej. Kończył się trzeci system partyjny 

i rozpoczynał kolejny już proces zmian, tj. trzeci proces realignment. 
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4.3. Problemy społeczeństwa amerykańskiego a poziom zaangażowania  

w życie polityczne 

 Wojna secesyjna spowodowała rozczłonkowanie społeczeństwa na mieszkańców 

Południa i Północy. Z tymi podziałami wiązała się również przynależność do partii 

politycznych. Demokraci znajdowali poparcie wśród obywateli stanów południowych. 

Południe pełniło rolę jednopartyjnego bastionu, w którym większość popierała 

Demokratów. Republikanie tworzyli tam swoje lokalne organizacje, jednak nie stanowiły 

one zagrożenia dla Demokratów.  

 Warto jeszcze na chwilę wrócić do lat wojny secesyjnej. Na Południu wielu 

Demokratów popierało prezydenta Lincolna. Jednak zdecydowanie nie zgadzano się na 

jego postulaty dotyczące konfiskat majątków konfederatów i zbyt wysokie nakłady 

finansowe na armię. Środki te można było przeznaczyć na rozwój gospodarczy państwa,       

a nade wszystko nie popierano pomysłu budowania struktur wojskowych na Południu 

państwa. Nie zgadzano się z ideą powiększenia emancypacji niewolników. Pomysły te 

według Południowców wpływały niekorzystnie na sytuację wewnątrz państwa                      

i uniemożliwiały przyspieszenie procesu łączenia się stanów .  549

 Na Północy obawiano się napływu ludności czarnoskórej spowodowanego 

migracją. Bieda panująca w południowych stanach sprawiała, że mieszkańcy tej części 

państwa gotowi byli do podjęcia każdej pracy za dużo mniejsze wynagrodzenie. Dlatego 

też członkowie Partii Demokratycznej z Północy uważali, że należy stworzyć stabilny 

system wsparcia, tak by zatrzymać mieszkańców na Południu. Drogą do realizacji tego 

celu miało być wprowadzenie do Kongresu delegatów reprezentujących tę część USA.  

 Ludność czarnoskóra w większości popierała Demokratów. Ponadto wśród 

zwolenników Demokratów znaczną część stanowili starzy słudzy domowi, konserwatywni 

farmerzy i rzemieślnicy . Te pomniejsze grupy sympatyzowały z wyższą klasą białych. 550

Liczyli na poprawę swojej sytuacji. Nie wszyscy jednak cieszyli się z polepszającej się 

sytuacji i wzrostu stopy życiowej ludności czarnej. W 1866 roku kilku byłych wojskowych 

założyło organizację Ku-Klux-Klan (KKK), której głównym celem było nękanie 

czarnoskórnych mieszkańców. W ten sposób chciano wyrazić swój sprzeciw wobec 

 Ibidem, s. 110.549

 I. Rusinowa, Murzyni i Indianie 1865-1914, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 3, 550

1848-1917 … op. cit., s. 127.
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poczynań Biura ds. Uchodźców, które to działało w obronie ludności czarnej . 551

 Terror KKK-nu skierowany był przede wszystkim przeciw wybitnym 

Republikanom (czarnym i białym) . Członkowie KKK-nu dążyli do dominacji białych        552

w każdej sferze życia i do zniechęcenia ludności czarnej do brania udziału w życiu 

politycznym , jednak mimo to od 1868 roku ludzie ci zaczęli się aktywizować i m.in. 553

wchodzić do władz lokalnych i stanowych. Jako politycy starali się działać na rzecz 

zmniejszenia segregacji rasowej szkolnictwa. W wielu stanach odsetek uczącej się ludności 

czarnej był większy niż ludności białej. Taka sytuacja była np. w stanie Florida czy 

Louisiana . 554

 Partia Demokratyczna przez pierwszą dekadę trzeciego systemu partyjnego, tj. od 

1860 do 1870 roku, nie potrafiła podnieść się po wojnie secesyjnej. Dopiero po 1870 roku 

sytuacja w obozie Demokratów stopniowo poprawiała się. Demokraci zaczęli zyskiwać 

poparcie w stanach północnych, w których wcześniej nie udawało im się wygrywać. 

Popierali ich mieszkańcy takich stanów jak: Indiana, Illinois czy Ohio. W czasie 

Rekonstrukcji wykształciła się jeszcze jedna grupa, która zasiedlała Pogranicze. 

Mieszkańcy tej części stanów nazywani byli również wiecznymi podróżnikami. Byli to 

m.in. imigranci, którzy spowodowali, że tereny te pod względem językowym stanowiły 

prawdziwą mieszankę. Na ulicach dało się usłyszeć takie języki jak: angielski, hiszpański, 

niemiecki, hawajski, ale również mowę rozmaitych plemion indiańskich . Większa część 555

przybywających na te tereny osadników chciała posiadać na własność ziemię, by z niej 

utrzymywać siebie i swoje rodziny. Pewna część tych osadników zajmowała się hodowlą 

zwierząt, tak wykształciła się np. grupa krowich baronów. Nie wszystkim jednak wiodło 

się dobrze. Mniej zamożni mieszkańcy Pogranicza w dużej mierze zapożyczali się. 

Kredyty i narastające długi coraz bardziej im ciążyły. Farmerzy zaczęli tworzyć 

organizacje związkowe, które miały bronić ich interesów . W powstających związkach 556

można doszukiwać się korzeni Partii Populistycznej . Znaczącą grupę stanowili 557

 K. Michałek, Na drodze ku potędze … op. cit., s. 68-69.551

 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 698-700.552

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji … op. cit., s. 52.553

 K. Michałek, Na drodze ku potędze … op. cit., s. 64.554

 R. V. Hine, J. M. Faragher, Pogranicza. Historia amerykańskiego Zachodu, Wydawnictwo Uniwersytetu 555

Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 146-147.
 Powstały w tym czasie dwa związki. Jeden farmerski nazywany National Grange. Drugi populistyczny – 556

National People Party.
 K. Michałek, Na drodze ku potędze … op. cit., s. 87-88.557
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autochtoni, jednakże ich problemy nie były brane pod uwagę, wręcz traktowano ich jak 

mieszkańców drugiej kategorii. Przygotowano dla nich rezerwaty, tak by odsuwać ich jak 

najdalej na Zachód. Ten proces powodował, że pozyskiwano nowe tereny, które mogli 

później zasiedlać przybysze ze Wschodu. Część Amerykanów uważała, że dobry Indianin 

to martwy Indianin. Sposobem na zlikwidowanie tej grupy był ucisk fizyczny. 

Najsilniejsze jednostki przenoszono do rezerwatów. Inna grupa Amerykanów twierdziła, że 

należało Indian zasymilować, by dać im szansę wtopić się w amerykańskie 

społeczeństwo . Próbowano postępować z nimi tak jak z niewolnikami. Jednak 558

ostatecznie sprawy Indian nie zostały rozwiązane w trzecim systemie partyjnym. 

Ogłoszenie końca ery Pogranicza w 1890 roku przypieczętowało koniec walki o sprawy 

Indian . 559

 Kolejną ważną grupą, która zaczęła odgrywać rolę polityczną w czasie trzeciego 

systemu partyjnego, były kobiety. W 1869 roku otrzymały prawa wyborcze w stanie 

Wyoming, rok później w stanie Utah, w 1893 roku w Colorado, a w 1896 roku w Idaho . 560

Trudno podać jednoznaczne powody tych zmian, nie mniej można tu wymienić m.in. 

skutki wojny secesyjnej, w tym znaczny ubytek mężczyzn, co nałożyło na kobiety więcej 

obowiązków, ale także odpowiedzialności. Nie bez znaczenia było zapewne także 

podejmowanie pracy zawodowej przez kobiety imigrantki, zatrudniane jako służba 

domowa, ale także w przemyśle . 561

 Podobnie jak w drugim systemie partyjnym znaczną część elektoratu Demokratów 

stanowili  imigranci. Uważali oni, że to Partia Demokratyczna była bardziej otwartą na 

nich i gotową do niesienia pomocy. Dlatego też kolejna fala imigrantów przybywająca do 

Ameryki stawała się elektoratem Demokratów. Największe grupy przyjeżdżały z Irlandii        

i Niemiec. Warto zaznaczyć, że na Środkowym Zachodzie około 90% napływających do 

tych stanów głosowało na Demokratów.  W społeczności imigrantów dużą grupę stanowili 

Polacy, którzy również popierali Demokratów. W grupie zwolenników Demokratów 

znaleźli się wyznawcy: religii katolickiej (Irlandczycy czy  Polacy) i luteranie (Niemcy). 

Po krótkich szkoleniach stawali się tanią siłą roboczą, najczęściej podejmując pracę jako 

 I. Rusinowa, Murzyni i Indianie 1865-1914, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 3, 558

1848-1917 … op. cit., s. 143.
 P. N. Limerick, Amerykański Zachód 1848-1917, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 3, 559

1848-1917 … op. cit., s. 110-113.
 Ibidem, s. 114.560

 D. R. Gabaccia, Imigracja do Stanów Zjednoczonych, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 561

3, 1848-1917 … op. cit., s. 194-195.
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robotnicy. W przypadku Irlandczyków plusem była ich znajomość języka angielskiego, co 

pozwalało im na szybszy start . Irlandczycy stali się również liderami lokalnych klubów 562

politycznych i jako proreformatorscy działacze związków zawodowych zaczęli wspierać 

Demokratów. Warto jednak zaznaczyć, że wstąpienie do szeregów ówczesnych partii 

politycznych zależało od lokalnych układów etnicznych, religijnych i klasowych. Mniejsze 

znaczenie miał tutaj czynnik ideologiczny czy ekonomiczny . 563

 W przypadku imigrantów z Włoch, Grecji, Słowacji, Polski, Rumunii i grupy 

Żydów proces asymilacji trwał trochę dłużej. Nacje te wyglądem, zwyczajem czy religią 

różniły się od Amerykanów. Jednak dla wielu Demokratów był to element pozytywny, 

uważano, że im bardziej imigrant odstaje od przeciętnego Amerykanina i im bardziej 

politycznie jest niezorientowany, tym lepszym materiałem może być dla partii politycznej. 

Ludność napływająca w tym czasie zamieszkiwała zazwyczaj miasta na Wschodnim 

Wybrzeżu i tutaj się osiedlała, dlatego odsetek mieszkańców takich miast jak: Boston, 

Philadelphia czy New York w bardzo szybkim tempie wzrastał. Było to plusem dla 

Demokratów, ponieważ nowi mieszkańcy miast stawali się ich zwolennikami. Większa 

liczba robotników powodowała przyspieszenie wzrostu przemysłowego państwa . Warto 564

podkreślić, iż takie nacje jak Włosi czy Meksykanie pracowały przy budowie linii 

kolejowych, ale za mniejsze wynagrodzenie niż Amerykanie. Jednak liczono się z nimi. 

Polacy zatrudniali się w stalowniach, Niemcy w piekarniach i browarach. Francuzi               

z Kanady szukali stałego zatrudnienia w fabrykach obuwia. Polaków uważano również za 

bardziej wytrzymałych i silniejszych w porównaniu do Włochów, dlatego zatrudniano ich 

w górnictwie lub zakładach przemysłu ciężkiego. Specjalnością Greków była praca 

pucybuta, cukiernictwo czy gastronomia. Niemieccy Żydzi stworzyli w XIX wieku 

największe domy handlowe . Właśnie w taki sposób imigranci wtapiali się                        565

w społeczeństwo amerykańskie. Jedyną grupą, której od połowy XIX wieku nie popierali 

Amerykanie, byli imigranci z Chin. Przez prawie cały trzeci system partyjny w czasie 

spotkań konwencyjnych Demokraci próbowali ograniczać liczbę przybywających 

imigrantów z Azji . 566

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 114.562

 D. R. Gabaccia, Imigracja do Stanów Zjednoczonych, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 563

3, 1848-1917… op. cit., s. 201.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 114-115.564

 D. R. Gabaccia, Imigracja do Stanów Zjednoczonych, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 565

3, 1848-1917… op. cit., s. 196-197.
 K. Michałek, Na drodze … op. cit., s. 104-105.566
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4.4. Ideologia partii Demokratycznej w trzecim systemie partyjnym 

 Programowo i ideowo Demokraci kontynuowali politykę zaproponowaną w czasie 

drugiego systemu partyjnego. Nadal zakładali, że najważniejszymi wartościami powinny 

być hasła liberalne i demokratyczno-populistyczne. Można stwierdzić, że w okresie od 

1828 roku do 1892 roku Demokraci wspierali rozwój przemysłu. Chcieli ograniczenia 

rządu i zwiększenia wolności dla ludności białej. Wielu badaczy tego okresu określiło taki 

model prowadzenia polityki jako ewidentną kontynuację polityki Jeffersona . 567

Potwierdzeniem sposobu konstruowania programu politycznego partii były fragmenty 

zapisane w dokumentach partyjnych z 1892 roku, w których stwierdzano, że wszyscy 

członkowie Partii Demokratycznej potwierdzili swoje oddanie i szacunek dla wartości 

wyznawanym przez Jeffersona. Zanotowano również, że dzięki wysiłkowi czołowych 

działaczy partyjnych udało się tę linię polityczną kontynuować. Podobne wartości były 

wyznawane w czasie prezydentury Madisona i późniejszego prezydenta Cleveland’a. Na 

kartach programów partyjnych uznano, że należy nadal opierać się na programie Ojców 

Założycieli . Przeciwnicy Demokratów sądzili, że taki program nie wytrzyma próby 568

czasu. Wojna secesyjna i Rekonstrukcja były specyficznymi okresami w historii USA. 

Demokraci jednak wierzyli w sens swojego programu. Z racji zmieniających się warunków 

społeczno-gospodarczych wiedzieli również, że w czasie trzeciego systemu partyjnego 

czekały ich zmiany programowe. Zależało im na odzyskaniu władzy, ale ze słabym 

programem i niewielką liczbą zwolenników cel ten był nieosiągalny. Najtrudniejsze 

kwestie, do których Demokraci musieli dostosować swój program obejmowały, m.in. 

uregulowanie czasu pracy robotników, kontrolę imigrantów, taryf celnych i kwestię 

pieniądza. Bardzo trudna okazała się sprawa stosunku Demokratów do imigrantów               

z Chin . 569

 W programie Demokratów podobnie jak w drugim systemie partyjnym można było 

znaleźć dużo wątków dotyczących rasizmu. Zagadnienie związane z nadaniem praw 

ludności kolorowej przejawiało się cały czas w programie politycznym partii. Wielu 

badaczy tego okresu twierdzi, że o tej kwestii mówiono nie tylko w okresie wojny 

 J. Gerrring, Party Ideologies in America … op. cit., s. 161-162.567

 D. B. Johnson, National Party Platform. Vol. 1, 1840-1956, University of Illinois Press, Urbana 1958,        568

s. 86.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 120.569
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secesyjnej, ale także w czasie Rekonstrukcji. Jednak najwięcej uwagi poświęcono tej myśli 

w czasie Gilded Age. W programie politycznym partii Demokratycznej podczas ostatnich 

konwencji partyjnych kończących trzeci system partyjny pojawiały się zapisy o tym, że 

należało w końcu odnieść się do sprawy niewolnictwa. Niestety Demokraci nie potrafili 

określić, czy należy przyznać ludności kolorowej prawa obywatelskie. Wielu spośród nich 

uważało, że pełne prawa należą się tylko ludności białej i takie w większości głosy 

pojawiały się w czasie demokratycznych konwencji. Niemożność wytworzenia jednego 

wspólnego programu dotyczącego kwestii niewolnictwa spowodowała, że Demokraci 

przeżywali kryzys, nie wygrywali wyborów i tracili poparcie . 570

 W dalszym ciągu Demokraci za swój główny punkt programu uważali popieranie 

idei liberalnej. Sądzili, że należy konsekwentnie popierać ideę wolności jednostki i wolny 

rynek. Na korzyść obywateli miało zadziałać utrzymanie taniej ziemi, niskich podatków, 

niewysokiego cła i stabilnej monety. Dobitnie o tym powiedziano w czasie konwencji 1888 

roku, kiedy zauważono, że należy tak pokierować społeczeństwem, by zwiększyć jego 

swobody i dać mu do dyspozycji jak największe ilości ziemi na własność . 571

 Demokraci w czasie trzeciego systemu partyjnego uważali, że nie można zgodzić 

się na politykę protekcjonizmu, tak jak to robili Republikanie. Stali na stanowisku, że 

wszystkie restrykcje handlowe należało znieść. Wymiana handlowa nie powinna być 

niczym ograniczona . Uważali także, że przychody z podatków były jednym                      572

z najbardziej uczciwych dochodów, ponieważ były one wprost od ludzi. 

 W czasie trwania trzeciego systemu partyjnego Demokraci sprzeciwiali się 

poszerzaniu biurokracji państwa. Był to jeden z postulatów, który nie zmieniał się w ich 

programie od prezydentury Jacksona. W programie Cleveland’a te hasła powtarzały się. 

Członkowie ugrupowania Demokratów potwierdzili w czasie konwencji swój sprzeciw 

wobec centralizacji i niebezpiecznemu scalaniu władzy w jednym ośrodku. Według 

ówczesnych Demokratów był to pierwszy sygnał doprowadzający do despotyzmu .  573

 Obok obniżenia ceł, które miało służyć interesom społecznym, kolejny ważny 

postulat dotyczył ograniczenia korupcji. Demokraci sądzili, że zachłanność urzędników 

 D. B. Johnson, National Party Platform … op. cit., s. 112.570

 H. L. Watson, Liberty and Power: The Politics of Jacksonian America, Farrar, Staus and Giroux, New 571

York 1990, s. 114.
 A. M. Schlesinger Jr, History of American Presidental Elections, 1789-1968, Vol. 2, Chelsea House, New 572

York 1971, s. 1685.
 D. B. Johnson, National Party Platform. Vol. 1, 1840-1956 … op. cit., s. 56.573
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państwowych prowadząca do wzrostu korupcji była jednym z bardziej niekorzystnych 

zjawisk w ówczesnej Ameryce. Jak się okazało, postulaty antykorupcyjne nie oznaczały 

wcale, że sami Demokraci byli wolni od tego problemu. Najwięcej oskarżeń padło za 

czasów prezydentury Cleveland’a. Republikanie cieszyli się z takiego obrotu sprawy. 

Widzieli w tej sytuacji możliwość zdyskredytowania Demokratów w kolejnych wyborach. 

Mimo to Cleveland został wybrany na kolejną kadencję. W czasie ponownej prezydentury 

swojego kandydata Demokraci nie byli w stanie uporać się z zarzutami swoich oponentów. 

Powszechne stało się obwinianie ich o niekonsekwencję w odniesieniu do kwestii obrony 

sprawiedliwości i wszelakich swobód. Słabość partii i jej programu uwidoczniła się pod 

koniec trzeciego systemu partyjnego. Demokraci zaczęli szukać pomysłu, jak wrócić do 

sprawowania władzy w państwie. Postanowili połączyć swoje siły z Partią Populistyczną, 

co legło u podstaw trzeciego procesu realignment, który zakończył trzeci system partyjny. 

169



Rozdział 5. Partia Demokratyczna a procesy industrialne  

w czwartym systemie partyjnym (1896-1932) 

 W tym rozdziale została zaprezentowana historia Partii Demokratycznej w czasie 

trwania czwartego systemu partyjnego. Ramy czasowe tego rozdziału ustalono na lata 

1896 - 1932. Na tym tle historycznym zostały osadzone kolejne wybory prezydenckie             

i przedstawione próby przejęcia władzy w USA przez Demokratów. Okres czwartego 

systemu partyjnego nie był dla Demokratów dobrym czasem, ponieważ w przeciągu tych 

ponad trzydziestu lat udało im się tylko dwukrotnie wygrać wybory prezydenckie. 

Jedynym Demokratą, który w tych latach został wybrany na prezydenta był Woodrow 

Wilson. W wielu publikacjach dotyczących wspomnianego etapu został on nazwany 

czasem dominacji Partii Republikańskiej. 

 Podczas tego systemu partyjnego można było zauważyć zmianę profilu 

gospodarczego i społecznego państwa. Od 1890 roku większa część obywateli USA 

pracowała w przemyśle, a coraz mniejsza liczba osób w rolnictwie. Rozwój przemysłu 

spowodował wzrost takich dużych miast jak: Chicago, New York, Los Angeles czy 

Philadelphia. Społeczeństwo stawało się bardziej mobilne, co potwierdzał wzrost liczby 

linii kolejowych łączących Wschód z Zachodem. W tym też okresie zaczęły powstawać 

wielkie korporacje i firmy. Wśród nich warto wymienić Standard Oil czy U. S. Steel. To 

one przyspieszały rozwój państwa i dawały nowe miejsca pracy dla tysięcy obywateli .  574

 W czasie czwartego systemu partyjnego powstało wiele nowych partii 

politycznych, które zyskiwały wówczas istotne poparcie społeczne. Największe znaczenie 

w czasie tego systemu partyjnego odegrali Populiści. Partia ta na początku czwartego 

systemu partyjnego miała około jednego miliona zwolenników, przy czym częściowo stało 

się to kosztem Demokratów. Próby połączenia dwóch ugrupowań w 1896 roku 

spowodowały wystąpienie trzeciego procesu realignment. Wybory z 1896 roku zmieniły 

amerykańską scenę polityczną, a przede wszystkim przeobraziły Partię Demokratyczną. 

Strata, jaką poniosło ugrupowanie Demokratów, była przytłaczająca. Przez cały czas 

trwania czwartego systemu partyjnego Partia Demokratyczna starała się odbudować swoją 

strukturę, lecz nie udawało się to aż do 1916 roku .  575

 Pierwsza część rozdziału została poświęcona trzeciemu procesowi zmian, który dał 

 J. F. Bibby, op. cit., s. 29.574

 V. O. Key Jr, Politics, Parties, and Pressure Groups, Crowell, New York 1965, s. 168. 575
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fundamenty pod nowy czwarty system partyjny. Występujące wówczas zmiany miały inne 

przyczyny niż te, które dały początek dwóm wcześniejszym procesom przemian. 

Powstawanie partii trzecich znacznie osłabiło dwie największe amerykańskie partie tego 

okresu, niemniej z czasem członkowie partii trzecich zostali wchłonięci do struktur partii 

większościowych. W pierwszej części rozdziału zostały opisane rownież przygotowania do 

wyborów w 1896 roku, jak i ich wyniki. To pozwoliło na dokładne przedstawienie 

trzeciego procesu zmian.  

 W drugim podrozdziale zostały przeanalizowane kolejne wybory prezydenckie          

i konwencje Partii Demokratycznej. Analiza dokumentów partyjnych pozwoliła dostrzec 

zmiany w jej strukturach i programie. Na początku czwartego systemu partyjnego 

Demokraci nie posiadali dużego poparcia społecznego. Sytuacja uległa zmianie dopiero na 

początku lat 20. XX wieku, wówczas to osłabieniu ulegli Republikanie, natomiast 

Demokraci znacząco się wzmocnili. To wtedy pojawił się w obozie demokratycznym         

W. Wilson, który dwukrotnie wygrywał wybory prezydenckie w latach 1912 i 1916.            

W przeciągu zaledwie kilku lat ilość oddanych głosów powszechnych na Demokratów 

wzrosła z 28,8% w 1924 roku do 40,8% w 1928 roku .  576

 W ostatnim podrozdziale zostały przedstawione elektorat i zmiany programu Partii 

Demokratycznej w czasie czwartego systemu partyjnego. W treści tego podrozdziału 

zostały opisane zmiany w zachowaniach wyborczych Amerykanów. W podrozdziale 

pokazano również, że Południe przez cały czwarty system partyjny oddawało głosy na 

kandydatów Partii Demokratycznej. Dokonana analiza pozwoliła na uchwycenie kilku 

grup zaliczanych do nowych zwolenników Demokratów. W tym gronie znaleźli się 

katolicy, mieszkańcy mniejszych miasta i część pracowników fizycznych osiadłych            

w większych miastach . Hasła głoszone w czasie wyborów 1896 roku pozwoliły na 577

uzyskanie poparcia wśród członków Partii Populistycznej. Populiści poparli kandydata 

Demokratów w wyborach prezydenckich. Zbliżenie się tych dwóch partii pozwoliło na 

zaobserwowanie zmian w programie Partii Demokratycznej na początku XX wieku. Po 

kilku latach, już w czasie prezydentury Wilsona, w programie Demokratów znalazło 

się wiele haseł progresywistycznych, które także wpłynęły na program polityczny 

Demokratów. 

 J. F. Bibby, op. cit., s. 32.576

 V. O. Key Jr, Politics, Parties … op. cit., s. 186; Zob. szerz.: S. Lubell, The Future of American Politics, 577

Doubleday, Garden City, New York 1956, r. 3.
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5.1. Proces realignment 1896, partie trzecie a system dwupartyjny 

 Procesy realignment miały to do siebie, że były powodowane problemami 

wynikającymi z poprzednich systemów partyjnych. Podobnie wydarzyło się w przypadku 

trzeciego procesu realignment. Politolodzy amerykańscy zauważali, że jego pierwsze 

symptomy były widoczne już w 1890 roku. Najważniejszą przyczyną zainicjowania 

procesu stało się poszerzenie amerykańskiej sceny politycznej o partie trzecie. Jak wynika 

z poprzednich rozdziałów, partie trzecie pojawiały się na scenie politycznej USA, ale 

dopiero pod koniec XIX wieku stały się na tyle mocne, że zaczęły zagrażać Partii 

Demokratycznej i Partii Republikańskiej. Największą powstającą w tym czasie partią 

trzecią była Partia Populistyczna (People's Party). Liderzy powoływanego nowego ruchu 

chcieli wzorem dwóch największych partii amerykańskich organizować spotkania swoich 

członków. Początkowo zakładano, że pierwsza konwencja zostanie zorganizowana              

w Cincinnati w lutym 1891 roku . Termin ten później przekładano w związku z tym, że 578

czekano na ustalenie nazwy partii i ustanowienie jej przedstawicieli. Ostatecznie 

zdecydowano, że spotkanie odbędzie się w lutym 1892 roku . Wraz z powstaniem partii 579

zaczęto tworzyć jej program polityczny, skupiono się na kwestiach związanych                    

z rozwojem gospodarczym państwa i poprawie warunków bytowych ludności pracującej. 

Partia Populistyczna powstała jako odpowiedź na strajki farmerów , którzy zaczęli 580

organizować się w zwarte grupy. Natomiast w szerszym kontekście należy stwierdzić, że 

populizm pojawił się w USA jako reakcja na zwiększające się nierówności społeczne,           

w tym także znaczące różnice ekonomiczne między Wschodem a Zachodem . 581

Początkowo Demokraci nie brali pod uwagę postulatów Populistów. Jednak wybory           

w 1892 roku pokazały, że Populiści stawali się coraz mocniejszą partią. Zdobyli wówczas 

8% głosów, wygrywając w 5 stanach, tj. Kansas, North Dacota, Colorado, Idaho i Nevada. 

Zdobyli 22 głosy elektorskie na 444 możliwe . Szybki wzrost znaczenia Populistów 582

powodował, że na Południu Demokraci tracili wyborców . Demokraci obawiali się, że 583

E. N. Barr, The Populist Uprising, [w:] History of Kansas, Vol. 2, red. W. E. Connelley, Chicago 1928,  578

s. 1174. 
J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit., s. 134.579

 M. Fiorina, P. E. Peterson, D. S. Voss, American’s New Democracy, Pearson Longman, New York 2004,        580

s. 247.
 A. J. Reichley, The Life of the Parties … op. cit., s. 145.581

J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit., s. 136-137.582

L. Grossman, The Democratic Party and the Negro, Northern and National Politics 1868-1892,583

University of Illinois Press, Chicago 1976, s. 157.
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każdy głos oddany w tej części państwa na partię trzecią był w pewnym sensie głosem na 

Republikanów . Program wyborczy Populistów okazał się na tyle interesujący dla 584

Amerykanów, iż w wyborach do Kongresu także postanowili powtórzyć swoje postulaty. 

To spowodowało, że w 1894 roku, w wyborach do Kongresu, zdobyli 6 mandatów 

senatorskich, natomiast w Izbie Reprezentantów 7 . Na Populistów zagłosowało 585

wówczas 1,5 miliona Amerykanów . 586

 Lata 1893-1896 to czas umacniania się pozycji Populistów na amerykańskiej scenie 

politycznej. Demokraci nie potrafili przygotować wyrazistej linii partyjnej. Populiści 

oskarżali rządzących o to, że tragiczna sytuacja gospodarcza państwa spowodowana była 

nieznajomością zasad gospodarczych. Programy polityczne obu amerykańskich partii 

według Populistów przepełniała demagogia, brakowało konkretnych propozycji rozwiązań 

zmierzających do ochrony obywateli przed pogarszającymi się warunkami życia . Ta 587

sytuacja wpłynęła także na umacnianie się Populistów na amerykańskiej scenie politycznej 

i zapowiadała pewne zmiany. Członkowie ruchu populistycznego zwrócili szczególną 

uwagę na sytuację farmerów. Uważali, że dzięki wprowadzeniu niższego oprocentowania 

pożyczek, z których oni korzystali można było poprawić ich standard życia. Populiści 

chcieli również, by nieużytkowaną ziemię przekazywać potrzebującym osadnikom, co           

w konsekwencji przełoży się na wzrost poziomu zadowolenia. W swoim programie 

obiecywali, że wspierać będą rozwój kolejnictwa. Zapowiadali przeobrażenia, które 

dotyczyły upaństwowienia kolei. Opowiadali się za jedną kadencją prezydenta. 

Dodatkowo do umacniania się ruchu Populistów przyczynił się fakt dotyczący coraz 

większych podziałów wśród Demokratów. Związane to było z prowadzonymi walkami          

o supremację białych mieszkańców na Południu, ale także przez powstanie związków 

zawodowych na Wschodnim Wybrzeżu i Środkowym Zachodzie. Robotnicy zostali 

pozbawieni prawa do obrony, ziemia przechodziła na własność kapitalistów, domy 

znajdowały się w zastawie banków. Populiści zwracali uwagę na fakt, iż taki system rodził 

dwie wielkie klasy: biedaków i milionerów . Oskarżali dwie największe wówczas partie 588

amerykańskie o to, że były one wrogami ludu. 

G. H. Knoles, The Presidental Campaign and Election of 1892, Stanford University Press, Stanford 1942, 584

s. 138. 
 A. J. Reichley, The Life of the Parties … op. cit., s. 136-138.585

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 130.586

Ibidem, s. 140-141.587

 http://www.pinzler.com/ushistory/popparplatsupp.html, z dn. 30.10.2019.588
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 Czynnikiem natury ekonomicznej wpływającym na trzeci proces realignment był 

nagły spadek cen mających przełożenie na dochody farmerów i innych przedsiębiorców. 

Ich towary były sprzedawane bardzo tanio, a dodatkowo wartość towarów liczono              

w złocie. Wszyscy przedsiębiorcy i wytwórcy zaczęli zastanawiać się, jak przeciwdziałać 

tym zjawiskom. Starano się wpłynąć na polityków, by ci zareagowali na niekorzystną 

sytuację. Brak sposobu na zaradzenie spadkowi cen spotęgował proces przechodzenia 

części Demokratów do obozu Republikanów i odwrotnie. Nie pomogły pomysły 

prezydenta Cleveland’a i jego zwolenników, by zmienić system podatkowy, co według 

nich miało spowodować poprawę sytuacji mieszkańców we wszystkich stanach. By 

odwrócić uwagę od tego problemu, Demokraci wysunęli postulat o wspieraniu weteranów 

wojennych. Choć mówiono o tym, że ich liczba nie była duża, to jednak należało o nich 

zadbać z uwagi na ich wkład w rozwój państwa. Niestety wielu z nich w tym czasie było 

niedocenianych i pozostawionych bez opieki. Dla Demokratów miał to być zabieg 

pozwalający na zyskanie nowej grupy wyborców. Demokraci postanowili zwiększyć renty 

i emerytury kombatantów, tak by poprawić ich sytuację bytową .  589

 Rok i wydarzenie, które ściśle wiązały się z zaistnieniem trzeciego procesu 

realignment, to wybory w 1896 roku. Zanim do nich doszło, Demokraci zorganizowali 

kolejną konwencję swojej partii. Odbywała się ona w Chicago w dniach od 7 do 11 lipca 

1896 roku. Najważniejszą część obrad poświęcono na kwestię waluty. Demokraci 

podzieleni na regiony prezentowali w tej sprawie różne stanowiska. Delegaci ze Wschodu 

popierali silną politykę opartą na złocie, zaś ci z Południa i Zachodu promowali soft-money 

policy (lekką politykę). Okazało się, że delegaci nie przyjęli rezolucji mówiącej o tym, że 

należy posługiwać się monetą złotą. Została ona odrzucona stosunkiem głosów 564 do 

357. Tym samym zaznaczono brak zaufania do Cleveland’a i sprzeciw wobec ponownej 

nominacji dla niego. Dodatkowo nie podobało im się to, iż głośno oponował przeciwko 

przyznaniu kobietom praw wyborczych. W czasie debat jedną z najczęściej zabierających 

głos osób był William J. Bryan. Na konwencji nazwano go boy orator – chłopcem 

oratorem. W. J. Bryan był 36-letnim reprezentantem partii ze stanu Nebraska. Jego 

pomysły spotkały się z aprobatą większości Demokratów. Uważał on, że nie należy 

straszyć społeczeństwa złotym krzyżem – gold cross jak wówczas nazywano złotą monetę, 

lecz chronić obywateli, a najbardziej farmerów przed szkodliwym skutkiem zmian 

R. F. Bensel, Sectionalism and American Political Development: 1880 – 1980, The University of 589

Wisconsin Press, Madison 1987, s. 70.
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gospodarczych . William J. Bryan w czasie piątego głosowania zdobył nominację 590

prezydencką. Z wyborem na stanowisko wiceprezydenta było trudniej. W pierwszej turze 

na liście pojawiło się szesnastu kandydatów. Dopiero w piątej turze został wybrany Arthur 

Sewell, reprezentant ze stanu Maine. Jeszcze w czasie trwania konwencji padł pomysł 

połączenia sił Demokratów z partią umacniających się Populistów. Swoją konwencję 

Populiści zorganizowali w St. Louis w stanie Missouri, 22 lipca 1896 roku. Odbyła się ona 

już po konwencji Demokratów i Republikanów. Początkowo debata dotyczyła linii partii 

wobec problemu monety amerykańskiej. Zastanawiano się, czy poprzeć propozycję złotej 

monety Republikanów, czy srebrnej monety Demokratów . Programowo Populiści 591

skłaniali się do  wsparcia propozycji tych drugich. Ponieważ jednocześnie uważali, że nie 

byli jeszcze na tyle silni, by wystawić własnego kandydata, po jednodniowej debacie 

postanowili ostatecznie podpisać się pod programem głoszonym przez W. J. Bryana, który 

ubiegał się o najwyższy urząd w państwie z ramienia Demokratów. Także Partia 

Demokratyczna, zaniepokojona falami strajków i wzrostem znaczenia Populistów na 

scenie politycznej, na swojej konwencji partyjnej podjęła decyzję o aliansie politycznym          

z Populistami, z partią z rosnącym poparciem społecznym. Ze strony Populistów 

warunkiem tego sojuszu było wysunięcie kandydatury ich człowieka T. E. Watsona na 

stanowisko wiceprezydenta. W chwili kiedy Demokraci zgodzili się na takie posunięcie, 

Populiści ostatecznie podjęli decyzję o poparciu kandydata Demokratów. Miało mu to 

zapewnić większą liczbę głosów, a to pozwoliłoby na wygranie wyborów. Sojusz                

z Populistami ułatwić miał to wzmocnienie, ponieważ w tym czasie Demokraci zyskiwali 

poparcie na Zachodzie, natomiast Populiści na Południu .  592

 W tym samym czasie wśród dwóch głównych partii politycznych w USA 

rozpoczęła się  walka o głosy czarnoskórych obywateli. W stanie Alabama Populiści razem 

z Demokratami walczyli o ich poparcie . W swoim programie wyborczym zwracali 593

uwagę na fakt, iż społeczeństwo amerykańskie zostało zdemoralizowane przez 

dotychczasowych polityków, obywatele nie posiadali wolności głosowania i nie mogli się 

bronić przed uciskiem. Od momentu politycznego aliansu Demokratów i Populistów 

Official Proceeding of the Democratic National Convention, Chicago, IL, July 7th-11th 1896, s. 201-215.590

 G. B. Tindall, The People’s Party, [w:] History of U. S. Political Parties, Tom II, 1860-1910, Chelsea 591

House Publishers, New York 1973, s. 1722. 
 J. Witcover, Party of the People … op. cit., s. 279.592

 L. Grossman, The Democratic Party and the Negro. Northern and National Politics 1868-92, University 593

of Illinois Press, Chicago 1976, s. 167.
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nazywano bądź Demopop lub Popocratic . Ten proces sprawiał, że amerykańskie partie 594

polityczne wchodziły w czwarty system partyjny .  595

 Kandydatem Republikanów został William McKinley. Wielu członków partyjnych 

zdziwił fakt, że wygrał on z jednym z najlepszych oratorów tego czasu, z Thomasem 

Reedem. Kandydatem na stanowisko wiceprezydenta został Garret Hobart. McKinley 

odmówił debaty z kandydatem Demokratów Bryanem i zamierzał prowadzić swoją 

kampanię w inny sposób. Postanowił przyjmować zwolenników w rodowej posiadłości. 

Jego przeciwnik Bryan jeździł po całym kraju, wygłaszał przemówienia i zachęcał do 

oddania na niego głosów. Kwestią, która dzieliła członków obu partii i ich wyborców, była 

kwestia istniejącego pieniądza. Żadne z ugrupowań nie mogło zdecydować się, jaki środek 

płatniczy miał obowiązywać. Demokraci woleli srebrną monetę, natomiast Republikanie 

złotą. Zwolennikami srebrnej monety byli farmerzy i to oni popierali program Partii 

Demokratycznej. Zwolennikami złotej monety zaś przedsiębiorcy. Ci ostatni nie zgadzali 

się z hasłami głoszonymi przez Bryana i przechodzili na stronę Republikanów .  596

 Pomimo tego, że w wyborach w 1896 roku wystartowali kandydaci takich formacji 

politycznych jak: National Democrats (Narodowi Demokraci) , Partii Prohibicyjnej            597

i Socjalistów, nie uzyskali oni żadnego głosu elektorskiego. Populiści nie wystawili 

swojego kandydata, poparli natomiast reprezentanta Demokratów. Ilość oddanych głosów 

na dwóch najbardziej liczących się polityków przedstawia tabela poniżej.   

Tabela 19. Ilość oddanych głosów w czasie wyborów w 1896 roku 

Żródło: https://www.270towin.com/1896_Election/, z dn. 10.04.2020. 

 Demokraci ponieśli porażkę. Republikanom i McKinley’owi udało się zyskać 

poparcie wśród biznesmenów, ludzi posiadających duże majątki, pracowników fabryk, ale 

również farmerów. McKinley zdobył większość głosów w stanach: północno-wschodnich, 

Partia
Nominowani kandydaci Głosy 

elektorskie
Głosy 

powszechne
Prezydent Wiceprezydent

Republikańska William 
McKinley Garret Hobart 271 7 105 076

Demokratyczna William Jennings 
Bryan Sewall/Watson 176 6 370 897

 G. B. Tindall, The People’s Party … op. cit., s. 1724.594

J. L. James, American Political Parties in Transition, Harper & Row Publishers, New York 1974, s. 45. 595

Z. Lewicki, Historia amerykańskiej cywilizacji. Era konsolidacji … op. cit., s. 167-169. 596

 National Democrats (Narodowi Demokraci) wywodzili się z szeregów Partii Demokratycznej. Odłam ten 597

chciał wprowadzenia złotego środka płatniczego dla wszystkich obywateli. 
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Wybrzeża Pacyfiku i środkowego Zachodu. Jego przeciwnik Bryan był silny na 

Południu , w stanach Dalekiego Zachodu i w stanach Gór Skalistych . 598 599

 Wybory te okazały się kluczowe dla zachodzącego procesu realignment. Okazało 

się, że liczba zwolenników Partii Demokratycznej przechodzących na stronę 

Republikanów była zbyt duża. Sojusz z Populistami nie dał spodziewanych rezultatów. To 

po tych wyborach stany, o których we wcześniejszych systemach mówiono demokratyczne, 

teraz stawały się republikańskie. Najważniejsze z tych stanów to: Connecticut, New York, 

New Jersey, Indiana, California, Delaware czy West Virginia. W takich stanach jak: 

Pennsylvania, Michigan, Illinois, Wisconsin i Iowa Demokraci okazjonalnie zdobywali 

większość głosów w czasie wyborów. Zdecydowanie demokratyczne były też takie stany 

jak: Kentucky i Missouri, które w czasie kolejnego systemu partyjnego zostały stanami 

podzielonymi w odniesieniu do liczby oddawanych w czasie wyborów głosów na dwie 

największe partie. Jedynymi stanami, których wyborcy wiernie głosowali na Demokratów, 

były stany srebrne z rejonu Gór Skalistych . Na niekorzystny wynik Demokratów w roku 600

1896 oraz na całość procesu realignment wpłynął także fakt znaczącej zmiany sympatii 

politycznych w dużych miastach. Zjawisko to można było zaobserwować już od roku 

1888. Wiązało się ono z przechodzeniem znanych polityków Partii Demokratycznej do 

Partii Republikańskiej. Proces uwidaczniał się w dużych miastach, takich jak Chicago czy 

New York. Tabela poniżej obrazuje ten mechanizm. 

Tabela 20. Zmiana poparcia dla Demokratów w wybranych stanach i miastach 

Źródło: J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit., s. 163. 

 Wybory 1896 roku rozpoczynały nową erę polityczną w historii amerykańskiego 

systemu partyjnego. W trakcie trwania ubiegłego trzeciego systemu partyjnego programy 

polityczne obu największych partii oscylowały wokół kwestii niewolnictwa, stosunku do 

Miasto / stan
Procent oddanych głosów na kandydata Demokratów   

w czasie wyborów prezydenckich

1888 1892 1896 1900 1904

New York City 57 59 42 51 50

Stan New York 43 43 37 39 37

Cook (Chicago) 49 55 40 47 26

Stan Illinois 46 46 44 44 33

http://www.270towin.com/1896_Election/, z dn. 10.04.2020. 598

J. F. Bibby, op. cit., s. 32; Zob. szerz.: V. O. Key Jr, A Theory of Critical Elections, „Journal of Politics599

17”, luty 1955, s. 11.
J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit., s. 161.600
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wojny secesyjnej i procesu rekonstrukcji państwa. Natomiast w czasie kampanii 1896 roku 

można zauważyć proces odchodzenia od starych postulatów. Uwaga polityków Partii 

Demokratycznej i Partii Republikańskiej została zwrócona na kwestie gospodarki państwa, 

zwłaszcza na rolnictwo i przemysł. 
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5.2. Program polityczny Demokratów a kryzysy polityczne  

na początku XX wieku 

 Zwycięstwo kandydata Republikanów W. McKinley’a pokazało, że Stany 

Zjednoczone rozpoczynały nową erę w swojej historii. Przez historyków epoka ta 

nazywana była czasem wielkiego starcia. Chodziło tutaj przede wszystkim o rywalizację, 

jaka rozgrywała się pomiędzy Ameryką wiejską a Ameryką wielkich miast. Wizja Ameryki 

przemysłowej wygrała . Rolnicza część stanów traciła na znaczeniu i oddawała władzę 601

na rzecz przemysłowej części państwa. Po wyborach prezydenckich z 1896 roku 

uwidocznił się ponownie podział państwa na Południe i Północ. Południe nadal było ostoją 

Partii Demokratycznej, a Północ stanowiła mocny elektorat Partii Republikańskiej . 602

Dodatkowo już na samym początku czwartego systemu partyjnego obie partie nie potrafiły 

określić, jak zamierzały popierać rozwój i ekspansję gospodarki państwa. Na początku 

Partia Demokratyczna uważała, że należy ograniczyć rolę rządu. Politycy demokratyczni 

nie zgadzali się na żaden rodzaj interwencji państwa. Partia Republikańska w tym czasie 

głosiła, że w procesie wzrostu gospodarczego należy wykorzystywać mechanizmy 

rządowe. Według nich to pozwalałoby na dynamiczny rozwój. Tak głoszony program partii 

przetrwał do końca XIX wieku . 603

 W pierwszych latach czwartego systemu partyjnego Demokratów osłabił także 

spadek poparcia dla Populistów. Demokraci myśleli, że alians z Populistami wzmocni ich 

na dłużej. Amerykanie byli jednak podzieleni w kwestii poparcia dla Partii Populistycznej. 

O ile na Północy zwolenników ruchu nie było zbyt wielu, o tyle na Południu ruch 

populistyczny miał ich niemało. Strategia polityczna Populistów na tym terenie zakładała 

zwiększenie liczby zwolenników wśród ludności czarnoskórej. Część członków Partii 

Populistycznej uważała, że należy odebrać Demokratom głosy Południa. Okazało się 

jednak, że Populiści w bardzo szybkim czasie zrezygnowali z ubiegania się o głosy 

ludności kolorowej. Jak się przekonali, elektorat ten nie gwarantował zwycięstw 

wyborczych. Na Populistów nie głosowali imigranci z Niemiec, ale co ważniejsze poparcia 

nie udzieliła im klasa średnia. Dodatkowo jeszcze część Populistów przeszła na stronę 

G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 861.601

Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji … op. cit., s. 169. 602

 L. L. Gould, Od promocji do regelacji. Polityka amerykańska 1877-1917, [w:] Historia Stanów 603

Zjednoczonych Ameryki, Tom 3, 1848-1917… op. cit., s. 243.
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Republikanów. 

 Po przegranych wyborach i poparciu kandydata Demokratów Populiści postanowili 

zorganizować w dniach od 9 do 10 maja 1900 w Sioux Falls, w South Dacota swoją 

konwencję. Debatowano nad wyłonieniem odpowiednich kandydatów, którzy mogliby 

ubiegać się o najwyższe stanowiska w państwie. Część Populistów poparła kandydaturę 

Bryana i Charlesa A. Towne ze stanu Minnesota. Oficjalnie ogłoszono w swoim programie 

politycznym obietnicę zabiegania o te same wartości, o które walczyli Jefferson, Jackson      

i Lincoln . Natomiast część Populistów, która nie zgadzała się z tym wyborem, zwołała 604

spotkanie w Cincinnati i nominowała Bakera i Donnelly’ego do startu w wyborach. 

Jednak, jak się później okazało, nie udało im się odnieść zwycięstwa . 605

 Demokraci chcieli lepiej przygotować się do kolejnej konwencji partyjnej. Mieli na 

uwadze to, że w obozie republikańskim coraz częściej powtarzano, że McKinley ponownie 

zostanie wybrany. Czekano jednak na konwencje partyjne. Demokraci postanowili spotkać 

się w Convention Hall w Kansas City, w stanie Missouri. Miejsce, które początkowo 

wybrano, zostało zniszczone przez pożar, 4 kwietnia 1900 roku. Jednak udało się               

w przeciągu 90 dni odbudować hale, by przeprowadzić spotkanie partyjne. Demokraci 

rozpoczęli swoje spotkanie 4 lipca 1900 roku. Gościem konwencji był król David 

Kawananakoa, reprezentujący Hawaje. Król David był pierwszym członkiem rodu 

królewskiego, który brał udział w konwencji Demokratów. Konwencja trwała dwa dni.       

W czasie głosowań okazało się, że nominację partyjną ponownie otrzymał Bryan. 

Dodatkowo jeszcze część członków Partii Populistów udzieliła wsparcia Bryanowi. 

Popierający Bryana politycy uważali, że jako dobry mówca był w stanie zagrozić 

McKinley’owi, zatem postanowiono zaryzykować jeszcze raz. Wystawienie w wyborach 

prezydenckich Bryana miało potwierdzać bliską współpracę ze słabnącym powoli ruchem 

populistycznym. Wybór wiceprezydenta nie był łatwy. Tutaj na liście pojawiło się osiem 

nazwisk. Kandydatami byli: Adlai E. Stevenson, David B. Hill, Charles A. Towne, 

Abraham W. Patrick, Julian S. Carr, John W. Smith, Elliott M. Danforth, James S. Hogg. 

Ostatecznie jednak tylko dwóch pierwszych brano pod uwagę ze względu na liczbę 

uzyskanych głosów . Demokraci jednak nie zgodzili się na kandydaturę Ch. A. Towne na 606

 T. H. McKee, The National Conventions and platforms of all political parties 1789-1905, The 604

Friedenwald Company, Baltimore 1906, s. 317-348.
 G. B. Tindall, The People’s Party … op. cit., s. 1725.605

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1900-overview/,  606

z dn. 10.08.2019.
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stanowisko wiceprezydenta i na swojego kandydata wybrali Adlai E. Stevensona. Po 

ostatnich głosowaniach większość głosów zdobył Stevenson i to on został wybrany na 

wiceprezydenta . 607

 Platforma Demokratów wprowadzona w 1900 roku została nazwana 

antyimperialną. Demokraci uważali, że prowadzona przez Republikanów polityka 

ekspansjonistyczna była nie do przyjęcia. Pomimo rozwoju państwa nie popierali 

przesunięć terytorialnych Republikanów. Dodatkowo Bryan chciał powrócić do kwestii 

srebrnego pieniądza i w czasie konwencji sprawa ta była dyskutowana. Delegaci skłaniali 

się ku srebrnej monecie, udzielając całkowitego poparcia Bryanowi i potwierdzając jego 

wybór . 608

 Republikanie w czasie konwencji partyjnej udzielili ponownego poparcia 

McKinley’owi. Wierzyli, że znów zapewni im wygraną. W momencie kiedy McKinley po 

raz kolejny uzyskał nominację partyjną, zaproponował objęcie stanowiska wiceprezydenta 

swoim dwóm współpracownikom. Jednym z nich był Sekretarz Wojny, Elihu Root,              

a drugim senator William B. Alison. Jednak obydwaj nie przyjęli jego oferty. Następnym 

kandydatem był Theodore Roosevelt . Większość członków Partii Republikańskiej 609

popierała jego wybór. T. Roosevelt, który miał za sobą doświadczenia na stanowisku 

Sekretarza ds. Marynarki Wojennej, cieszył się dużym uznaniem. W obozie 

republikańskim nazywany był także panem Imperializmem. Ceniono go za jego dokonania 

w czasie kampanii filipińskiej i kubańskiej .  610

 Po ogłoszeniu kandydatów przystąpiono do kampanii wyborczej. Okazało się, że 

była ona tylko formalnością. Wyborcy popierali McKinley’a i uważali, że powinien 

kontynuować swój program z czasów pierwszej prezydentury. Wszystkie gałęzie 

przemysłu i rolnictwa rozwijały się i państwo stawało się jednym z najsilniejszych państw 

świata . Takie rekomendacje zwiększały szansę McKinley’a na ponowny wybór.               611

W głosowaniu powszechnym McKinley zdobył 7 228 864 głosy, natomiast kandydat 

Demokratów 6 370 932 głosy . W wyborach wystartowali kandydaci partii trzecich, 612

Official Proceeding of the Democratic National Convention held in Kansas City, Mo, July 4th-6th 1900, 607

s. 182-185.
Ibidem, s. 91, 148 i 267.608

  L. Pastusiak, Prezydenci, Tom 2 … op. cit., s. 259-260.609

G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 889.610

Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji … op. cit., s. 444.611

https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1900-overview/, 612

z dn. 25.04.2019.
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wśród nich najsilniejszych kandydatów wysunęli podzieleni Populiści i Socjaliści .           613

W sumie partie trzecie otrzymały 500 tysięcy głosów. Liczba zdobytych głosów 

elektorskich jednoznacznie wskazała McKinley’a na zwycięzcę. McKinley wygrał w 28 

stanach, zdobywając 292 głosy elektorskie. Bryan otrzymał większość głosów elektorskich 

w 17 stanach, pozyskując 155 głosów elektorskich . Dokładny rozkład głosów 614

przedstawia mapa poniżej. 

Mapa 12. Rozkład głosów elektorskich w czasie wyborów prezydenckich w 1900 roku 

Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1900.htm, z dn. 25.04.2019. 

 Jak pokazuje mapa na Demokratów głosowano na Południu i na Pograniczu. Za 

kandydatem Demokratów opowiedziały się srebrne stany, które popierały jego kampanijne 

obietnice. Wśród tych srebrnych stanów głosujących na Bryana były: Kentucky, Missouri, 

Colorado, Nevada, Idaho i Montana. W pozostałych stanach większość głosów 

elektorskich zdobył McKinley. Obserwatorzy amerykańskiej sceny politycznej 

zastanawiali się, dlaczego pomimo dobrze przygotowanej kampanii i programu Bryan 

przegrał. Stało się to zapewne z tej przyczyny, że McKinley posiadał znaczne fundusze na 

prowadzenie kampanii w przeciwieństwie do Bryana. W niedługim czasie McKinley został 

zamordowany i jego miejsce zajął wiceprezydent T. Roosevelt. Wielu Demokratów 

wyrażało swoje niezadowolenie z prowadzonej przez Roosevelta polityki. Skrytykowano 

pomysł zaproszenia do Białego Domu przedstawiciela ludności czarnoskórej Bookera         

W tym czasie możemy mówić o Socialist Labour Party, która podzieliła się na dwie części: Socialist 613

Democratic Party i Socialist Labour Party. W wyborach swoich przedstawicieli miała Prohibition Party,
Union Reform Party i United Christian Party. Zob. szerz.: 
https:presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1900-overview/, z dn. 
25.04.2019. 

L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwa Iskry, Warszawa 2005, s. 516. 614
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T. Washingtona . Mimo niezadowolenia części polityków spotkanie odbyło się 16 615

października 1901 roku . Nie przyniosło ono polepszenia sytuacji ludności czarnoskórej, 616

ale dzięki umiejętnościom Roosevelta do zjednywania sobie ludzi powstała przed 1904 

rokiem koalicja wyborców wyznających poglądy postępowe i konserwatywne. Koalicja ta 

miała zapewnić mu zwycięstwo w przyszłych wyborach .  617

 Wokół tej przegranej w szeregach Partii Demokratycznej zaczęły ujawniać 

się podziały wewnętrzne. Powstała grupa lojalna wobec Bryana, która uważała go za 

dobrego kandydata, akceptowała jego sposób prowadzenia kampanii. Poparcia Bryanowi 

udzielili mieszkańcy Zachodu i Południa, którzy mieli nadzieję na poprawę warunków 

bytowych. Namawiali Bryana do dalszego startu w wyborach. Ta grupa sądziła, że swoje 

głosy odda właśnie na niego. Inna część Demokratów uważała, że w przyszłych wyborach 

w 1904 roku należy wysunąć innego, bardziej przebojowego kandydata. O zmianie lidera 

partyjnego mówili przede wszystkim przedstawiciele z takich stanów jak: Illinois, New 

York, New Jersey, Indiana czy Maryland. Grupie tej przewodniczył były prezydent 

Cleveland. Uważał on, że Bryan nie potrafił zbudować silnego programu politycznego, 

który on sam i pozostali Demokraci mogliby popierać. Podział partii na dwa obozy 

zagrażał Bryanowi, dlatego że wśród jego przeciwników byli ludzie znaczący. Tacy, którzy 

byliby gotowi wesprzeć go finansowo w momencie kolejnego jego startu w wyborach. 

Bryan postanowił nie doprowadzać do daleko idących podziałów. Na jednym ze spotkań 

oznajmił, że Partia Demokratyczna to monolit, który musi działać wspólnie dla dobra 

obywateli. Sprzeciwiał się plutokracji. Był zdania, że ludzie bogaci nie potrafili dobrze 

rządzić państwem. Mimo to czuł się niepewnie, bo obawiał się tego, iż wielu wyborców 

opuści jej szeregi .  618

 Warto w tym miejscu przedstawić osobę Altona B. Parkera, który pojawił się          

w szeregach Demokratów po wyborach 1904 roku. Dał się poznać jako obrońca 

robotników. Parker popierany był przez ówczesnych bossów partyjnych. Posiadał duże 

środki finansowe, które pozwoliły mu na objazd większości stanów. Pełnił również ważną 

funkcję stanową, bo był w tym czasie sędzią Sądu Apelacyjnego. Uznawany był za 

konserwatywnego Demokratę, który popierał, jak większość Republikanów, wprowadzenie 

I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 146-147.615

B. Bartlett, Wrong on Race. The Democratic Party's Buried Past, Palgrave Macmillan, New York 2008, 616

s. 81.
 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 906 i 909.617

I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 147. 618

183



do obiegu złotego pieniądza. To właśnie Parker miał zająć miejsce Bryana                             

i przynieść Demokratom wzrost poparcia . Kandydaturę Parkera popierał sam były 619

prezydent Cleveland. Drugą osobą, która wywierała duży wpływ na środowisko 

Demokratów przed konwencją w 1904 roku, był William R. Hearst, wydawca jednej             

z gazet, ambitny polityk stanowy. Jak się okazało, posiadał duże poparcie i miał środki 

finansowe na prowadzenie kampanii. W czasie wyborów w stanie Illinois Hearst zdobył 

647 głosów, a Bryan zaledwie 299 . Był to ogromny cios dla Bryana, który tracił 620

poparcie Demokratów, liczył jednak na to, iż w czasie konwencji kolejny raz zostanie 

wybrany i wystartuje  w wyborach prezydenckich.  

 Zbliżał się czas konwencji partyjnej. Tym razem członkowie partii zebrali się w St. 

Louis. Konwencja trwała od 6 do 9 lipca 1904 roku. Tematem przewodnim spotkania była 

kwestia waluty. Drugą ważną sprawą zaś wskazanie przedstawicieli Demokratów                

w wyborach prezydenckich. Początkowo na liście kandydatów znalazło się osiem nazwisk. 

Wśród nich Bryan i Parker. Jednak już w czasie pierwszego głosowania zwyciężył 

Parker . Z wynikami tego głosowania nie mógł pogodzić się Bryan, który do samego 621

końca twierdził, że Parker to zły reprezentant partii. Jak zaznaczył, posiadał własną listę 

osób, które powinny były zdobyć nominację. Jednak wyniki głosowania przekreśliły plany 

Bryana. Parker otrzymał 679 głosów na 1000 możliwych . Po ogłoszeniu wyników 622

głosowania Parker wysłał telegram do wszystkich członków partyjnych we wszystkich 

stanach, w którym oznajmił, że będzie startował z ramienia Partii Demokratycznej               

w chwili, gdy ci zaakceptują plan wdrożenia złotej monety . W czasie wyborów na 623

wiceprezydenta nominację zdobył Henry G. Davis ze stanu West Virginia. Jego 

kandydatura zaskoczyła część członków partyjnych, bo był on jednym z najstarszych 

kandydatów na to stanowisko w historii partii. Mówiło się, że został wybrany z racji 

posiadania dużego majątku. Demokraci uważali, że jego pieniądze pomogłyby                    

w prowadzeniu kampanii Parkera. W czasie konwencji Demokraci rozmawiali także            

o programie politycznym. Parker dość jasno wyraził swoje zdanie w kwestii waluty. Po 

przeczytaniu listu od niego większość Demokratów przystała na jego propozycję. 

 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 911.619

R. M. Goldman, Search for Consensus … op. cit., s. 121.620

Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in St. Louise, July 6th -9th 621

1904, s. 87-123.
R. M. Goldman, Search for Consensus … op. cit., s. 122.622

https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1904-overview/, 623

z dn. 17.04.2019.
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Demokraci optowali za zmniejszeniem wydatków federalnych. Z racji powiększającego się 

zjawiska korupcji wśród przedsiębiorców delegaci chcieli wpłynąć na jego ograniczenie. 

Demokraci zastanawiali się także nad przeforsowaniem pomysłu bezpośredniego wyboru 

senatorów w Kongresie. Nierozwiązane pozostawały sprawy dotyczące zachodnich 

terytoriów państwa, co nie przysparzało Demokratom zwolenników .  624

 Głosowanie odbyło się 8 listopada 1904 roku. Kolejny raz Demokratom nie udało 

się zdobyć najważniejszych stanowisk w państwie. Wybory wygrał Theodore Roosevelt, 

który uzyskał poparcie 7 360 557 osób. Natomiast elektorzy oddali na niego 336 głosów. 

Alton Parker zdobył tylko 5 083 880 głosów , co dało mu 140 głosów elektorskich .     625 626

W wyborach wystartowali kandydaci z partii trzecich. Socjaliści, kandydaci Partii 

Prohibicyjnej i upadający Populiści nie zdobyli żadnego głosu elektorskiego. Ilość 

uzyskanych głosów przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 21. Wyniki wyborów z 1904 roku 

Źródło: https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1904-
overview/, z dn. 17.04.2019. 

 Alton Parker wygrał tylko w 13 stanach. Co ciekawe w stanie Maryland wynik 

głosowania wykazywał remis. Większą liczbę głosów elektorskich zdobył kandydat 

Demokratów. Stosunek wynosił 7 do 1 głosu . Demokraci zwyciężyli w takich stanach 627

jak: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North 

Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas i Virginii. W pozostałych 32 stanach 

Kandydaci do urzędów Przynależność 
partyjna

Głosy powszechne Głosy elektorskie

T. Roosevelt, Ch. 
Fairbanks

Partia Republikańska 7 630 557 336

A. Parker, H. Davis Partia Demokratyczna 5 083 880 140

E. Debs, B. Hanford Partia Socjalistyczna 402 810  - 

S. Swallow, G. Carroll Partia Prohibicyjna 259 103  -

T. Watson, T. Tibbles Partia Populistyczna 114 062  - 

Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in St. Louise, July 6th -9th 624

1904, s. 147-156. 
Liczba oddanych głosów powszechnych w innych publikacjach podawana jest różnorodnie. Zob. szerz.:              625

R. M. Goldman, Search for Consensus … op. cit., s. 123, autor podaje tak: Roosevelt – 7 629 000 głosów,      
a Parker 5 084 000 głosów. 

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1904-overview/, 626

z dn. 17.04.2019; Zob. szerz.: I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 148, autorka podaje, że liczba głosów 
elektorskich zdobyta przez Parkera wynosiła 130. 

https://www.270towin.com/1904_Election/, z dn. 17.04.2019.627

185



zwycięstwo odniósł kandydat Partii Republikańskiej. Dokładny rozkład głosów pokazuje 

mapa poniżej.  

Mapa 13. Wyniki wyborów z 1904 roku 

Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1904.htm, z dn. 16.04.2019. 

 Wyniki tych wyborów pokazały, że na Demokratów głosowało całe Południe, 

natomiast utracili oni poparcie w innych częściach państwa. Wewnątrz samej partii na 

niekorzyść Parkera wpływała grupa zogniskowana wokół Bryana. Oskarżał też Parkera         

o to, że chciał wprowadzenia plutokracji, czyli rządów w partii ludzi bogatych. Bryan 

uważał, że grupa związana z Parkerem nie dbała o społeczeństwo, co doprowadziło do 

przegranych wyborów. Część zwolenników Bryana uważała, że powinien ponownie 

wystartować w przyszłych wyborach prezydenckich. W szeregach Demokratów wzrastało 

także skrzydło, które chciało jak najszybszej transformacji zasad współżycia różnych 

warstw społecznych. Grupie tej zależało na poprawie życia obywateli i wdrożeniu reform 

administracji federalnej . Sam Bryan mówił o niebezpieczeństwie wprowadzenia podatku 628

dochodowego . Bał się, że nie wszyscy będą go płacić zgodnie ze swoim stanem 629

posiadania .  630

 Pojawiające się nowe pomysły na odzyskanie wyborców i wprowadzenie zmian                   

w programie partyjnym spowodowały, że wyczekiwano kolejnego spotkania partyjnego. 

Konwencja  została zorganizowana w Denver w dniach od 7 do 10 lipca 1908 roku. Bryan 

nie dołączył do obradujących. Przedstawicielem mianował swojego brata Charlesa. Już        

w pierwszym głosowaniu Bryan zdobył większość głosów. Wybór kandydata do urzędu 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit, s. 149.628

P. E. Coletta, The Democratic Party 1884-1910, [w:] History of U. S. Political Parties, tom II… op.cit.,    629

s. 990.
P. Hibben, The Peerless Leader, Farrar and Rinehart, New Jork 1928, s. 274 i 279.630
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wiceprezydenta był równie szybki. Wskazano bliskiego przyjaciela Bryana - Johna                

W. Kerna ze stanu Indiana. Po raz pierwszy w historii konwencji Partii Demokratycznej 

wybór był konsultowany z nieobecnym kandydatem na stanowisko prezydenta. Delegaci 

pojechali do miasta Lincoln, w stanie Nebraska, by uzyskać jego akceptację. W czasie 

spotkania mówili także o organizacji kampanii i pozyskiwaniu na nią funduszy . Wśród 631

haseł, które głosili Demokraci, były te nawołujące do wprowadzenia programów 

pomocowych dla osób ubogich. Demokraci na czele z Bryanem chcieli tylko niezbędnej 

ilości podatków. Bryan powtórzył hasło dotyczące nacjonalizacji kolei i bardzo ostro 

sprzeciwił się interwencji USA na Filipinach . 632

 Po drugiej stronie sceny politycznej również przygotowywano się do konwencji. 

Republikanie nie mogli liczyć na ponowny start Roosevelta, bo ten sam zrezygnował. 

Jednak zaangażował się we wskazanie najodpowiedniejszego kandydata. Najpierw był to 

Elihu Root, Sekretarz Stanu, lecz ten odmówił. Następnie drugiego wskazał Williama 

Howarda Tafta, który był początkowo niechętny. Wydawało się, że pomimo braku 

bezpośredniego udziału w konwencji Roosevelt bardzo dobrze nią kierował. Kandydatem 

na stanowisko prezydenta wybrany został W. Taft, a kandydatem na wiceprezydenta 

mianowano J. Shermana .  633

 Wybory 1908 roku nie przyniosły zwycięstwa Demokratom. Po raz kolejny okazało 

się, że Bryan nie uzyskał większości. Nie dały nic jego podróże po państwie ani też 

wygłaszane przemówienia. William Taft zdobył 7 678 335 głosów powszechnych.               

W głosowaniu elektorów uzyskał 321 głosów. Bryan otrzymał 6 408 979 głosów. 

Elektorzy przekazali mu 162 głosy. Pozostali kandydaci z takich partii trzecich jak: 

Socjaliści, Prohibicjoniści i Niepodległościowcy nie uzyskali żadnego głosu elektorskiego. 

Rozkład głosów w tych wyborach przedstawiał się następująco. Na Bryana zagłosowało 

całe Południe i takie stany Zachodu jak: Nevada, Colorado i Nebraska. W pozostałych 

stanach elektorzy oddawali głosy na Tafta. Jedynie w stanie Maryland Bryan uzyskał 6 

głosów elektorskich, 2 pozostałe przypadły Taftowi . Dokładny rozkład głosów obrazuje 634

mapa poniżej.  

R. M. Goldman, Search for Consensus … op. cit., s. 125.631

Skrócony tekst sporządzony w czasie Konwencji Partyjnej Demokratów z 1908 roku znajduje się na 632

stronie http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29589.
https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1908-overview/, 633

z dn. 20.04.2019.
http://www.270towin.com/1908_Election/interactive_map, z dn. 20.04.2019. 634
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Mapa 14. Wyniki wyborów z 1908 roku 

Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1908.htm, z dn. 17.04.2019. 

 Wynik tych wyborów ostatecznie przekreślił plany Bryana dotyczące objęcia 

najważniejszego stanowiska w państwie. Demokraci przestali wierzyć w jego siłę. Po raz 

kolejny przegrał z kandydatem Partii Republikańskiej. Elitom związanym z Demokratami 

brakowało nowego przywódcy, który potrafiłby pociągnąć za sobą wyborców. 

 Zbliżający się czas kolejnej konwencji Partii Demokratycznej wskazywał wyraźnie, 

że Bryan tracił poparcie. W szeregach partii zaczęli pojawiać się nowi politycy. W czasie 

rozmów członkowie partii jako następców Bryana wymieniali takie nazwiska jak: Champ 

Clark z Missouri, Oscar Underwood z Alabama i Woodrow Wilson z Virginii. Sam Bryan, 

widząc, że traci poparcie swoich kolegów partyjnych, przychylał się do kandydatury 

pierwszej i ostatniej. Te dwie osoby według niego mogły odnieść zwycięstwo nad 

Republikanami . 635

 Jak zwykle kandydata na prezydenta i wiceprezydenta miała wyłonić konwencja. 

Tym razem odbyła się ona w Baltimore. Obrady trwały od 25 czerwca do 2 lipca 1912 

roku. Na listach głównych kandydatów zabrakło nazwiska Bryana, choć był on uznawany 

za przywódcę partyjnego. W czasie pierwszych sześciu głosowań największą liczbę 

głosów zdobywał Champ Clark. Zgromadzeni Demokraci sądzili, że głosowanie zakończy 

się po szóstej turze. Jednak Bryan postanowił zaprotestować wobec tego wyboru. Oznajmił 

wszystkim zgromadzonym członkom partii, że Clark kolaboruje z Tammany Hall                 

i z finansistami z Wall Street. Bryan udzielił wówczas poparcia W. Wilsonowi. Ten ruch 

spowodował dalsze głosowania, dopiero czterdzieste szóste wyłoniło ostatecznie 

R. M. Goldman, Search for Consensus … op. cit., s. 128-129.635
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kandydata. Został nim W. Wilson. Historycy zaznaczają, że była to konwencja, podczas 

której odbyło się najwięcej głosowań od 1860 roku. Drugie miejsce przypadło Oscarowi 

Underwood, który jednak odmówił Wilsonowi. Underwood stwierdził, że stanowisko 

wiceprezydenta go nie satysfakcjonuje. Dlatego jako kolejną kandydaturę przedstawiono 

osobę Thomasa R. Marshalla z Indiany, który nominację tę przyjął. W czasie kilku 

następnych dni konwencji rozmawiano także o przyszłej linii partyjnej Demokratów. 

Większość opowiedziała się za niskim cłem. Uważano, że cła ochronne były 

odpowiedzialne za wysokie koszty utrzymania. Długo debatowano również nad poprawą 

służby zdrowia. Nowością był postulat ograniczenia liczby kadencji prezydenckich do 

jednej. Liczni deputowani uważali, że częste zmiany w Białym Domu przynosiłyby więcej 

korzyści .  636

 Po drugiej stronie amerykańskiej sceny politycznej wybór kandydata na stanowisko 

prezydenta i wiceprezydenta nie był prosty. Podczas konwencji Republikanów w Chicago,              

w dniach 18-22 czerwca 1912 roku nominację partyjną otrzymał W. H. Taft. Na 

stanowisko wiceprezydenta wybrany został James S. Sherman . W czasie pierwszych dni 637

konwencji Republikanów nie było wiadomo, czy delegaci wybiorą Tafta. Dość silna grupa 

popierała nadal T. Roosevelta. Podział w Partii Republikańskiej stał się faktem. 

Republikanie zdecydowali, że w wyborach wystartuje W. Taft wspólnie N. Butlerem. 

Wybór ten nie był akceptowany przez T. Roosevelta, który tym razem liczył na ponowny 

start z ramienia Partii Republikańskiej. 

 Przerwa w sprawowaniu urzędu i powrót Theodore Roosevelt’a do czynnej               

i aktywnej polityki pokazał, że gotowy był no kolejnej kampanii. Miał poparcie 

popierającej go grupy i nie chciał rezygnować ze startu w wyborach prezydenckich. 

Część jego zwolenników postanowiła stworzyć ruch, który nazwany został Bull Moose 

Party i dał początek Partii Progresywnej. Jej pierwsza konwencja odbyła się 7 lipca 1912 

roku i wówczas Roosevelt został nominowany do startu w wyborach prezydenckich. 

Program, który przedstawił, mówił o potrzebie stworzenia komisji, która regulowałaby 

ceny na towary i usługi. Zwolennicy Partii Progresywnej uważali, że należy dążyć do 

zapewnienia obywatelom większej równości. Członkowie partii opowiadali się za 

Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Baltimore, June 636

25th-29th 1912,  s. 353-377. 
https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1912-overview/, 637

z dn. 21.04.2019. 
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utworzeniem związków zawodowych. Uważali, że należy zbudować system ubezpieczeń 

zdrowotnych . Zwolennicy tego ruchu i T. Roosevelta zwracali uwagę na coraz bardziej 638

widoczne zjawisko korupcji wśród polityków i biznesmenów, ale także na pogarszające się 

warunki życia obywateli mniej zamożnych. Grupy społeczne, które najbardziej domagały 

się zmienienia istniejącego stanu to: farmerzy, elity z miast i mieszkańcy wielkich miast. 

Każda z tych grup chciała poprawy warunków życia . Partia Progresywna doprowadziła 639

do rozbicia wewnętrznego w obozie Partii Republikańskiej. Jak się później okazało, 

segmentacja w późniejszych wyborach prezydenckich pozwoliła na wygraną kandydata 

Demokratów. 

 Obok kandydata Partii Progresywnej swoich kandydatów wystawiły inne partie 

trzecie, tj. Partia Socjalistyczna i Partia Prohibicyjna. Dokładną liczbę głosów uzyskanych 

przez poszczególnych kandydatów przedstawia tabela poniżej.  

Tabela 22. Liczba oddanych głosów w czasie wyborów prezydenckich w 1912 roku  

Źródło: http://uselectionatlas.org/RESULTS/national.php?year=1912, z dn. 22.04.2019.  
 Demokraci odnieśli pierwsze od wielu lat zwycięstwo. Liczba uzyskanych głosów 

elektorskich świadczyła o dużym poparciu, które posiadał Wilson. Wśród stanów 

głosujących na Wilsona były: South Carolina, Mississippi, Georgia, Teksas. Warto dodać, 

że w tych stanach Wilson zdobył ponad 70% głosów. Wygrał w 40 stanach, w 6 zajął 

drugie, a w 2 dopiero trzecie miejsce . Kandydat Demokratów prezydent Wilson, który 640

po długim czasie rządów Republikanów w końcu zasiadł w Białym Domu, uważany był 

przez wielu za człowieka nieskazitelnego i szlachetnego, jak twierdzono, ta opinia 

Kandydat na 
prezydenta

Kandydat na 
wiceprezydenta Partia polityczna Głosy 

powszechne
Głosy 
elekto
rów

Woodrow Wilson Thomas Marshall Demokratyczna 6 294284 435

Theodore Roosevelt Hiram Johnson Progresywna 4 120 609 88

William Taft Nicholas Butler Republikańska 3 487 937 8

Eugene Debs Emil Seidel Socjalistyczna 900 742 0

Eugene Chafin Aaron Watkins Prohibicyjna 208 115 0

Inni kandydaci - - 33 859 0

Suma wszystkich głosów 15 045 546 531

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 242-244.638

 A. Mann, The Progressive Era: Liberal Renaissance or Liberal Failure?, Holt, Rinehart and Winston, 639

New York 1963, s. 17-47. 
http://uselectionatlas.org/RESULTS/stats.php?year=1912&f=0&off=0&elect=0, z dn. 22.04.2016. 640
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pozwoliła mu wygrać wybory. 

 Wielu Demokratów sądziło, że tak dobry wynik wyborczy udało się uzyskać dzięki 

rozbiciu wewnętrznemu w Partii Republikańskiej. Na kilka miesięcy przed wyborem 

Wilson przy pomocy wybitnego prawnika Louisa D. Brandeis’a pracował nad stworzeniem 

swojego programu politycznego nazwanego New Freedom (Nowa Wolność). Zakładał on 

działanie na rzecz polepszenia sytuacji społeczno-gospodarczej państwa. Wśród głównych 

postulatów znalazły się takie punkty jak: obniżenie taryf celnych czy przeprowadzenie 

reformy systemu finansowego . Początkowo Wilson uznawany był za konserwatystę, ale 641

pod wpływem Brandeis’a stał się zwolennikiem wolnej konkurencji. Jako pierwszy 

prezydent w historii USA Wilson zauważył potrzebę informowania społeczeństwa               

o sprawach państwowych. Uważał, że społeczeństwo, wyborcy powinni wiedzieć o jego 

decyzjach, dlatego od 1913 roku wprowadził konferencje prasowe. To pozwoliło mu na 

przekazywanie swoich poglądów i dzielenie się nimi ze społeczeństwem bezpośrednio,         

a zarazem wpływało na zwiększenie jego popularności. Wilson znany był ze współpracy      

z Kongresem. Jako jedyny prezydent USA złamał precedens ustanowiony jeszcze przez       

T. Jeffersona i osobiście udał się na posiedzenie obu izb Kongresu, by zabrać głos. Było to 

8 kwietnia 1913 roku; wygłosił wówczas przemówienie dotyczące przeprowadzenia 

reformy celnej w USA. Prezydent Wilson pozostawał w bliskich kontaktach z członkami 

amerykańskiego Kongresu, co pozwalało mu na sterowanie procesem legislacyjnym .  642

 Czas pierwszej kadencji Wilsona pełen był wydarzeń potwierdzających jego 

poglądy oscylujące wokół uproszczenia systemu politycznego kraju. W tym procesie duże 

znaczenie miały odegrać bezpośrednie prawybory, organizowanie referendów, 

bezpośrednie wybory senatorów, sprawdzanie i podawanie do publicznej wiadomości 

niezgodności występujących w czasie wyborów czy ujawnienie zasad finansowania 

kampanii . Po raz pierwszy zaczęto myśleć o wprowadzeniu w USA inicjatyw 643

obywatelskich i referendum. Zapoczątkowanie nowych zasad miało spowodować 

zwiększenie liczby zwolenników Partii Demokratycznej. Program polityczny kierowano 

nie do polityków, ale do zwykłego obywatela. Warto jeszcze zauważyć, że w czasie 

trwania czwartego systemu partyjnego uwidoczniło się wiele nowych podziałów                 

I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 219. 641

 L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 564-566.642

 A. M. Schlesinger Jr, History of the U. S. Political Parties, Vol. 2, Chelsea House, New York 1973,             643

s. 1126.
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w amerykańskim społeczeństwie. Partie musiały w swoich programach odnosić się do 

wielu rozmaitych i zróżnicowanych żądań i oczekiwań. Rozwijający się przemysł 

kolejowy powodował straty farmerów. Ci domagali się wprowadzenia programu 

pomocowego, by nie zbankrutować, ale jednocześnie trudno było negować konieczność 

rozbudowy kolei. Demokraci również zauważyli potrzebę wprowadzenia pewnych form 

kontroli nad nadwyżkami rolnymi . 644

 Prezydent Wilson w czasie swojej pierwszej kadencji doprowadził do uchwalenia 

ustaw zapewniających zasiłki chorobowe dla robotników, ograniczył pracę nieletnich, 

wprowadził ośmiogodzinny czas pracy a także wpłynął na wprowadzenie korzystnych 

kredytów dla farmerów . Dostrzegał także potrzebę odpowiedniego kształtowania opinii 645

publicznej . Samo informowanie obywateli o decyzjach pozwalało na kreowanie 646

pozytywnego wizerunku prezydenta i jego otoczenia. Wilson przez społeczeństwo 

postrzegany był jako człowiek sprawiedliwy i uczciwy.  

 W odniesieniu do kwestii polityki zagranicznej Wilson, jako Demokrata, wyznawał 

hasła antyimperialistyczne. Jednak w czasie swoich prezydentur dał zgodę na wykonanie 

większej liczby interwencji zbrojnych niż wcześniejszy prezydent Taft - Republikanin . 647

Demokraci na czele z prezydentem Wilsonem uznali niepodległość Filipin, kontrolując 

jednocześnie Dominikanę. W opinii społeczeństwa Wilson uznawany był za jednego           

z lepszych obrońców amerykańskości. Choć po wybuchu I wojny światowej zaczęła 

tworzyć się opozycja, która nie popierała jego poczynań. Pochodną tego była rezygnacja ze 

stanowiska Sekretarza Stanu J. W. Bryan’a, który nie popierał Wilsona, podzielał natomiast 

poglądy Amerykanów preferujących zachowanie neutralności. Zbliżający się koniec 

kadencji Wilsona spowodował, że zaczął on szukać popierających go polityków. By móc 

nadal sprawować władzę, musiał przekonać do siebie znaczną część progresywistów .  648

 Szansą na to stała się zbliżająca konwencja partyjna. Kolejne spotkanie delegatów 

partii odbyło się w St. Louis w dniach 14-16 lipca 1916 roku. Było ono jednym                    

z najkrótszych, ponieważ kandydata do startu w wyborach prezydenckich wybrano bardzo 

szybko. Ponowną nominację otrzymał Woodrow Wilson. W czasie pierwszego głosowania 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 148.644

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji … op. cit., s. 469.645

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 220.646

 L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898-1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 647

Warszawa 1974, s. 47.
 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 928-929.648
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na Wilsona delegaci oddali 1092 głosów za, a tylko 1 był przeciw. Niemal natychmiastowo 

przedłużono nominację dla T. R. Marshalla . Po ogłoszeniu wyniku głosowań Wilson od 649

razu przystąpił do formułowania swoich postulatów, które chciał realizować w czasie 

swojej drugiej kadencji. Przed delegatami potwierdził, że nadal popierał pomysł 

budowania silnego państwa, które miało stać się mocarstwem na przestrzeni kilku 

najbliższych lat. Zbliżające się widmo wojny europejskiej spowodowało, że Wilson 

powiedział, że będzie trzymał naród daleko od wojny. Odniósł się także do spraw państwa     

i jego gospodarki. Nadal głosił hasła progresywistyczne. Uważał, że należy kontynuować 

pracę nad podniesieniem jakości życia obywateli, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, 

systemu bankowego i warunków pracy. Sytuacja USA pod koniec jego pierwszej kadencji 

była dobra. Przed zakończeniem okresu pełnienia najwyższego urzędu w państwie zasoby, 

znajdujące się w dyspozycji banków USA, przewyższały łączne aktywa banków 

wszystkich finansowych potęg europejskich . Kondycja gospodarcza i finansowa 650

państwa były korzystne, prezydentura była oceniana wysoko, a na drugą kadencję miał 

pomysł rozszerzenia elektoratu. Wilson był zwolennikiem rozszerzenia praw wyborczych 

na kobiety .  651

 Wyniki wyborów potwierdziły ponowną wygraną Wilsona. Choć jak pokazywały 

liczby, niewielka była różnica głosów pomiędzy nim a kandydatem Partii Republikańskiej. 

W głosowaniu powszechnym Wilson otrzymał 9 126 868 głosów. Charles Hughes uzyskał 

8 548 728 głosów. Kandydaci z dwóch pozostałych startujących partii, tj. z Partii 

Socjalistycznej 590 524 głosów i z Partii Prohibicyjnej 221 302 głosów. W głosowaniu 

elektorskim zwyciężył Wilson, który zdobył 277 głosów, natomiast kandydat 

Republikanów 254 głosy . Na Wilsona głosowała ludność, która mieszkała w stanach 652

południowych i zachodnich. Uzyskał przewagę nad kandydatem Partii Republikańskiej        

w okręgach przemysłowych i w miastach. Nie udało mu się jednak uzyskać głosów 

ludności ze Wschodniego Wybrzeża i mieszkańców dużych aglomeracji miejskich . 653

 Czas drugiej kadencji Wilsona nie był łatwy. W Europie toczyła się wojna. 

Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention, S. Louise June 14th, 15th, 16th 649

1916, s. 101-104.
 L. Pastusiak, Pól wieku dyplomacji amerykańskiej … op. cit., s. 78-79.650

 Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention, S. Louise June 14th, 15th, 16th 651

1916, s 148.
https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1916-overview/, 652

z dn. 20.05.2019. 
I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 222.653
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Rządzone przez Wilsona państwo nie opowiadało się po żadnej ze stron konfliktu. 

Prezydent był informowany na bieżąco o sytuacji w Europie. Początkowo władze USA nie 

chciały włączać się do wojny. Została powołana Rada Obrony Narodowej, która miała 

wspierać powstawanie nowych agend informujących prezydenta o sytuacji po drugiej 

stronie Pacyfiku. Żywe zainteresowanie USA stosunkami ekonomicznymi z zagranicą          

i postępująca ekspansja handlowa, a potem amerykańskie zaangażowanie i udział                

w I wojnie światowej spowodowały szybką rozbudowę amerykańskiej służby 

dyplomatycznej i konsularnej .  654

 Długo prezydent Wilson zastanawiał się, czy przystąpić do wojny. Bezpośrednią 

przyczyną zaangażowania się USA w konflikt zbrojny w Europie stała się depesza 

Zimmermanna, wysłana do ambasadora Niemiec w Meksyku. Korespondencja ta została 

przechwycona przez wywiad angielski. Niemcy gwarantowali, że Meksyk odzyska takie 

stany jak: Arizona, New Mexico i Texas. Warunkiem było przystąpienie do wojny po 

stronie Niemiec. Republikanie uważali, że depesza nigdy nie została wysłana. Stała się ona 

jednak przyczyną bezpośredniego zaangażowania w konflikt przeciwko Niemcom przez 

władze amerykańskie. Okazało się, że koncepcja Wilsona o neutralności była 

niewystarczająca. Kongres wyraził zgodę na wypowiedzenie wojny . Wilson uważał, że 655

tak jak w czasie wojny secesyjnej Stany Zjednoczone podzielone systemowo nie mogły 

przetrwać, tak i teraz w latach I wojny światowej świat nie może przetrwać podzielony 

według linii odcinającej część demokratyczną od części rządzonej autokratycznie. 

Analogia ta jednak nie musiała przemawiać do wyobraźni Europejczyków, ale bez 

wątpienia była zrozumiała dla Amerykanów . Według Wilsona Ameryka musiała uczynić 656

świat bezpiecznym dla demokracji oraz popularyzować zasady państwa prawa. Państwo 

powinno być osądzane wedle tych samych norm moralnych co jednostki. Widać tu 

przeciwstawienie się realistycznej koncepcji polityki, która skłaniała się ku stwierdzeniu, 

że normy moralne w zasadzie nie mają zastosowania do działań politycznych . Warto         657

w tym miejscu podkreślić, że to właśnie prezydent Wilson twierdził, że polityka 

zagraniczna USA powinna być postrzegana jako współdziałanie cywilizowanych ludzi, 

 H. Parafianowicz, Zmiany w Departamencie Stanu, „Studia Podlaskie” T. 14, 2004, s. 36. 654

L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 580-581. 655

 K. Michałek, Oni są z Marsa, my jesteśmy z Wenus: „New York Times” wobec przystąpienia Stanów 656

Zjednoczonych do I wojny światowej 1917 r., „Dzieje Najnowsze 4-2007”, s. 10.
 M. Nowotka, M. Nowotka, Dwie Amerykańskie wizje ładu międzynarodowego, „Dziś”, R. 18, nr 3 (2007), 657

s. 172.
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utożsamiających jego działalność ze spełnieniem dziejowego posłannictwa, historycznej 

misji Ameryki . Według prezydenta Wilsona USA były gwarantem pokoju, dlatego 658

wybrał się w podróż do Europy. Uczestniczył w pracach przygotowawczych do traktatu 

kończącego działania wojenne w tej części świata. Jego obecność na tym spotkaniu była 

ważna. Politycy z Partii Republikańskiej zarzucali Wilsonowi, że bardziej interesował się 

sprawami europejskimi niż własnym krajem, a doradcy ostrzegali go, że wyjazd do Paryża 

i długa nieobecność w USA osłabi jego wpływy w Kongresie . W wielu krajach uważano 659

Wilsona za wielkiego dobroczyńcę ludzkości. Drugi amerykański prezydent, którego 

ogromnie chwalono w Europie i Polsce to H. Hoover. On natomiast uważany był za 

humanitarystę i filantropa. Obaj politycy uosabiali najlepsze strony demokracji 

amerykańskiej, a ich legendy nie kolidowały ze sobą, lecz niejako dopełniały się. Na fali 

powszechnej fascynacji Ameryką oraz przeświadczenia o jej przewadze moralnej, 

gospodarczej i cywilizacyjnej nad Starym Światem popularyzowano wszystko, co 

amerykańskie . W rzeczywistości jednak owo oddziaływanie moralne Ameryki łączył 660

Wilson z naturalną potrzebą ekspansji ekonomicznej i wolą uzyskania dominacji 

politycznej w świecie. To, co mogło wydawać się idealistycznym posłannictwem, skrywało 

więc partykularne interesy narodowe i wyraźnie skalkulowane dążenia Stanów 

Zjednoczonych: pomnażanie dobrobytu i zwiększanie możliwości rozwoju, a także 

umacnianie rangi w świecie . 661

 Gdy wrócił do USA z gotowym do ratyfikacji dokumentem o powołaniu Ligi 

Narodów, zauważył, że doradcy mieli rację. Prezydent Wilson, pomimo nieudanej 

ratyfikacji traktatu wersalskiego przez Senat, uważał, że należy przyjąć ten dokument dla 

dobra całego świata. Wiedział, że czas jego drugiej kadencji dobiegał końca. Jemu 

osobiście zależało na jak najszybszym podpisaniu umowy międzynarodowej. Nie wyraził 

na to jednak zgody amerykański Senat. Przez wiele miesięcy toczyły się zatem rozmowy 

dotyczące kolejnych poprawek do traktatu kończącego I wojnę światową. Większość 

senatorów nadal była przeciwna podpisywaniu traktatu. Wilson miał nadzieję, że 

 J. Kiwerska, Wilsonowska koncepcja bezpieczeństwa i rozbrojenia, „Acta Univesitatis Lodziensis”, Folia 658

Historia 17, 1983, s. 27.
 A. Węglarz, Idealista czy pragmatyk?: Woodrow Wilson i jego plany urządzenia powojennego świata         659

w świetle „Czasu” z 1919 r, „Białostockie Teki Historyczne”, T. 5 (2007), s. 150.
 H. Parafianowicz, Woodrow Wilson i jego legenda w międzywojennej Polsce, „Dzieje Najnowsze” 33/1, 660

2001, s. 61.
 J. Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od 661

Wilsona do Roosevelta, Prace Instytutu Zachodniego, Poznań 1995, s. 20-23. 
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nadchodzące wybory prezydenckie zmienią ten stan rzeczy. Wierzył, że wygrana 

Demokratów w wyborach prezydenckich i kongresowych pozwoli na uzyskanie 

większości i przegłosowanie traktatu wersalskiego . Znaczna część członków Partii 662

Demokratycznej pod koniec drugiej prezydentury Wilsona postrzegała swoje państwo jako 

lidera, który przyczynił się do utrzymaniu ładu i bezpieczeństwa na świecie . Stało się 663

oczywiste, że Wilson nie będzie startować. Było jednak coś, co nie wpisywało się do 

konwencji i pozytywnego oceniania Wilsona.  

 Jego druga kadencja dobiegała końca. Jedną z ostatnich zmian legislacyjnych 

przypadających na okres pełnienia najważniejszej funkcji w państwie był dokument 

przyznający kobietom prawa wyborcze. Ruchem tym chciał wpłynąć na umocnienie swojej 

partii. Szukając nowego elektoratu, Demokraci postawili na kobiety. Z drugiej strony 

odchodzący Wilson zapisał się dość niechlubnie, jeśli chodzi o podejście do ludności 

czarnoskórej, co zarzucono mu dużo później w związku z usuwaniem pomników 

bohaterów Konfederacji, tj. Jeffersona Davis'a czy Roberta E. Lee, Alberta Sidney 

Johnstona czy Johna H. Reagan’a. Uznano bowiem wiele lat później, że czas prezydentury 

Wilsona był zepsuty przez ustawodawstwo, które pozbawiało czarnych Amerykanów 

prawa do głosu . Sam Wilson mówił, że Południe płynęło mu we krwi i trzeszczało          664

w kościach, a czasami – nieczęsto trafiało mu do głowy . Kilkadziesiąt lat później, po 665

tym co stało się po śmierci George'a Floyd'a, władze Princeton University uznały, że 

uczelnia nie będzie nosiła imienia prezydenta, który zaniedbał troskę o prawa ludności 

kolorowej. Warto tylko dodać, że Wilson był gubernatorem stanu New York, zanim został 

prezydentem, a to tutaj znajduje się uniwersytet. Władze uczelni zadecydowały, że 

pozostawią tylko nazwę przyznawanej nagrody .  666

 O Woodrow Wilsonie jeden z amerykańskich historyków R. Hofstadter mówi, że 

był od początku konserwatystą. Jako historyk i politolog Wilson napisał w gazecie „The 

State”: W polityce nie można bezpiecznie podejmować prób niczego radykalnie 

nowatorskiego. Wzywał do zmian powolnych i stopniowych. Jak podkreślał sam                

R. Hofstadter, jego stosunek do pracy był ogólnie wrogi i zwykle Wilson mówił                   

 K. Michałek, Na drodze ku potędze … op. cit., s. 66-68.662

 W. Stankiewicz, Foreign Affairs in Democratic and Republican Policies: A Comparative Study, „Polish 663

Political Science Yearbook 2005”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 134.
 https://www.kut.org/austin/2015-08-31/woodrow-wilson-statue-removal-prompts-a-closer-look-at-his-664

history-with-race-relations, z dn. 20.06.2022.
 P. Johnson, The History of the American People, Harper Collins Publishers, New York 1997, s. 414.665

 https://www.reuters.com/article/us-usa-protests-princeton-idUSKBN23Y0TU, z dn. 20.06.2022.666
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o prymitywnych i ignoranckich umysłach Populistów , co nie powiększało ani jego 667

zwolenników ani tym bardziej elektoratu Demokratów. 

 Delegaci na kolejną konwencję zebrali się w San Francisco. Była to pierwsza 

konwencja partyjna, którą zaplanowano w tej części państwa. Obrady rozpoczęły się 28 

czerwca 1920 roku, a zakończyły się 6 lipca 1920 roku. Po raz kolejny Partia 

Demokratyczna nie miała swojego lidera. Delegaci nie mogli liczyć na Grovera 

Cleveland’a, Williama J. Bryana czy Woodrowa Wilsona. Ten ostatni odmówił nawet 

wyznaczenia swojego kandydata, zatem konwencja okazała się trudną. Początkowo na 

liście do głosowania znalazło się dwudziestu czterech kandydatów, lecz żaden z nich nie 

uzyskał 729 głosów. Po kilku kolejnych głosowaniach cztery nazwiska zaczęły się 

powtarzać na listach. Byli to: William Gibbs McAdoo (zięć Wilsona i były Sekretarz 

Skarbu), Prokurator Generalny A. Mitchell Palmer, gubernator Alfred E. Smith z New 

York, gubernator James M. Cox z Ohio. W czasie czterdziestego czwartego głosowania 

ostatni z kandydatów otrzymał 699 głosów. Na stanowisko wiceprezydenta wybrano 

Franklina D. Roosevelta z Nowego Jorku . W czasie obrad konwencji delegaci 668

powtórzyli, że bardzo zależy im na przystąpieniu do Ligi Narodów. Zapowiedzieli też, że 

dążenie do kontynuowania reform dotyczących robotników będzie priorytetem dla 

kolejnego prezydenta. Delegaci chcieli wprowadzenia regulacji usprawniających 

funkcjonowanie przemysłu i transportu w państwie. Po raz pierwszy zwrócili również 

uwagę na środowisko naturalne. Twierdzili, że należy chronić zasoby naturalne i chcieli 

ograniczenia wydobycia surowców. Ostatnia kwestia, nad którą dyskutowano w czasie 

konwencji, to sprawa imigrantów. Obawiano się kolejnej fali imigrantów, którzy po 

zakończeniu działań wojennych w Europie będą szukali nowego miejsca zamieszkania .  669

 Republikanie na swojego reprezentanta wybrali Warrena G. Hardinga, popieranego 

przez większość. Jego wypowiedzi dotyczące sytuacji w państwie zjednywały mu znaczną 

rzeszę społeczeństwa. Wszyscy członkowie Partii Republikańskiej wspierali swojego 

kandydata, co wróżyło sukces. Wybory powszechne odbyły się 2 listopada 1920 roku. 

Partia Demokratyczna poniosła porażkę. Zwyciężył kandydat Republikanów. Na Warrena 

Hardinga zagłosowało 16 144 093 osoby. Na Demokratę zagłosowało 9 139 661 osób.        

 H. Zinn, A People’s History of the United States, 1492 - to present, Harper & Row, Harpers Collins 667

Books, New York 2009, s. 326.
Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in San Francisco, 668

California, June 28th, 29th 30th, July 1st, 2nd, 3rd , 4th and 5th 1920, s. 89-101.
 Ibidem, s. 8-22.669
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W czasie tych wyborów kandydat Partii Socjalistycznej R. Debs zdobył 913 693 głosy. 

Wynik głosowania elektorów potwierdził wygraną Partii Republikańskiej. Ich kandydat 

uzyskał 404 głosy. Kandydat Demokratów zaledwie 127 głosów . Demokraci 670

zastanawiali się, dlaczego osiągnęli tak słaby wynik. Jeszcze w czasie kampanii Harding 

ignorował Cox’a i prowadził otwartą kampanię przeciwko Wilsonowi. Kandydat 

Republikanów uważał, że Wilson nie zrobił nic, żeby wzmocnić państwo. Wygrana 

kandydata Partii Republikańskiej i wynik głosowania powszechnego był podobny do tego 

uzyskanego w 1820 roku, kiedy to James Monroe został prezydentem .  671

 Porażka Demokratów okazała się być większą, ponieważ kobiety, które uzyskały 

prawo do głosowania, w większości oddawały swoje głosy na kandydata Partii 

Republikańskiej. Za kandydatem Demokratów opowiedziały się stany Południa. Nie udało 

się utrzymać większości w stanach Wschodniego Wybrzeża, które kilka lat wcześniej dały 

zwycięstwo Wilsonowi. Na zły wynik Demokratów miał wpływ także kryzys powojenny,      

z którym borykała się gospodarka amerykańska . Republikański prezydent Warren          672

G. Harding niebawem przedstawił listę swoich punktów. W opozycji do Wilsona spis 

zadań dla kraju sprowadził do hasła: Przede wszystkim Ameryka (America First). 

Oznaczało to, że pozostając w bezpiecznym otoczeniu, należy się skupić na pomnażaniu 

własnego dobrobytu, rozwiązywaniu wewnętrznych problemów politycznych, 

gospodarczych i społecznych, a świat niech się sam martwi o siebie .  673

 Sytuacja w USA na początku lat 20. XX wieku nie była dobra. Pierwszym znakiem, 

który to potwierdzał, było nowe w historii państwa zjawisko konfliktu na linii miasto - 

wieś. Podziały w takim zestawieniu zaczęły występować w obozie Demokratów. 

Demokraci z rejonów wiejskich nie chcieli, by łączono ich z bossami partyjnymi                 

z Północy. Uwidoczniły się sprzeczności w ich hasłach. Farmerzy akceptowali 

wprowadzenie prohibicji, natomiast mieszkańcy Północy już nie. Dodatkowo kwestią 

nierozwiązaną był stosunek Demokratów do Ku-Klux-Klanu. Członkowie partii 

postanowili rozstrzygać te kwestie w czasie kolejnej konwencji. 

 Delegaci zebrali się w Madison Square Garden w New York. Konwencja 

https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1920-overview/, 670

z dn. 27.05.2019.
http://www.270towin.com/1920_Election/, z dn. 27.05.2019. 671

  I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 224. 672

 J. Kiwerska, Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku, Prace Instytutu Zachodniego nr 91, Poznań 673

2015, s. 16-17; Zob. szerz.: R. V. Harlow, United States: From Wilderness to World Power, New York 1949, 
s. 660. 
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rozpoczęła się 24 czerwca 1924 roku. Była to najdłuższa konwencja w historii 

amerykańskich spotkań partyjnych. Trwała 16 dni. Ostatnie podsumowujące głosowanie 

odbyło się 9 lipca 1924 roku. W czasie konwencji zgromadzeni delegaci nie byli w stanie 

dojść do porozumienia. Pojawiły się dwa skrzydła. W czasie nowojorskiego spotkania 

delegatów najtrudniejszą decyzją jednak był wybór jednego kandydata na prezydenta. 

Wśród nazwisk startujących pojawili się: Alfred E. Smith (katolik, Irlandczyk popierany 

przez grupę miejską) i William McAdoo (w czasie kadencji W. Wilsona Sekretarz Skarbu). 

Jednak w czasie sto trzeciego głosowania nie udało się delegatom wybrać kandydata. 

Sytuacja ta spowodowała, że obydwaj wycofali się i wybrany został prawnik John           

W. Davis popierany przez obie grupy . Jako kandydata na wiceprezydenta wskazano 674

Charlesa W. Bryana, młodszego brata W. J. Bryana. Wśród kandydatów znalazła się 

kobieta, Lena Springs, delegatka z South Carolina. Po raz pierwszy w czasie tej konwencji 

uwidocznił się proces angażowania się w politykę imigrantów, którzy włączając się           

w procesy państwotwórcze, liczyli na poprawę swojej sytuacji. W obozie Demokratów 

pojawił się A. E. Smith (nazywany także Al Smith), który jako imigrant i katolik zaczął 

odgrywać dużą rolę przy tworzeniu się grupy nowych imigrantów. Pojawienie się Al’a 

Smitha w obozie Demokratów pozwoliło na rozszerzenie grona wyborców. Jak się 

okazało, popularność Smitha w gronie białych imigrantów i grupie kobiet, które od 1920 

roku mogły brać czynny udział w wyborach, była bardzo wysoka. To pozwalało 

Demokratom myśleć o ponownym odebraniu Republikanom najwyższego urzędu               

w państwie . 675

 Trudność w wyborze nazwisk kandydatów zapowiadała podobnie długie rozmowy 

w kwestii platformy partii na kolejne lata. Pierwszą kwestią poruszaną na spotkaniu 

delegatów była debata nad włączeniem USA do Ligi Narodów. Jednak wniosek                   

o przystąpienie został przegłosowany negatywnie, większość delegatów nie poparła tego 

pomysłu. Druga dyskutowana kwestia dotyczyła stosunku do KKK-nu . Część delegatów 676

z odłamu wiejskiego popierała KKK, natomiast odłam miejski był im przeciwny. Powstały 

dwa raporty, tzw. raport wiejski i miejski, w których każda z frakcji przedstawiała swoje 

racje w odniesieniu do KKK-nu. Projekt miejski został przegłosowany kilkoma zaledwie 

 A. Brinkley, The Unfinished Nation. A Concise History of the American People … op. cit., s. 642.674

 R. A. Slayton, Empire Statesman: The Rise and Redemption of Al Smith, Free Press, New York 2001,          675

s. 480.
Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Madison Square 676

Garden, New York City, June 24th – 30th 1924, s. 964.
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głosami .  677

 W obozie republikańskim jako kandydata na prezydenta wybrano Calvina 

Coolidge'a. Zaraz po nim znalazł się Charles Dawes. Demokraci dodatkowo jeszcze zostali 

osłabieni. Zaraz po konwencji partyjnej z partii odeszła grupa, która popierała Roberta       

M. La Follette'a. Wystartował on w czasie wyborów 1924 roku z programem 

progresywistycznym. Start jego Partii Progresywnej odebrał dużą liczbę głosów 

Demokratom. Wynik wyborów potwierdził jednoznacznie zwycięstwo kandydata 

republikańskiego. Republikanin C. Coolidge uzyskał 15 723 789 głosów, Demokrata Al 

Smith – 8 386 242 głosy, a kandydat partii trzeciej, progresywista La Follette 4 831 706 

głosów. Głosy elektorskie ułożyły się następująco: Coolidge - 382 głosy, Smith – 136 

głosów i La Follette – 13 głosów . Dokładny rozkład prezentuje mapa poniżej. 678

Mapa 15. Wyniki wyborów z 1924 roku 

 Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1924.htm, z dn. 01.06.2019. 

 Wynik wyborów pokazał, że bastionem Demokratów nadal było Południe. Stany,    

w których odnieśli zwycięstwo, to: Texas, Oklahoma, Arizona, Louisiana, Mississippi, 

Alabama, Georgia, Tennessee, South Carolina, North Carolina, Florida i Virginia. Stracili 

poparcie w stanach Zachodu. Partia Progresywna wygrała w stanie Wisconsin.                   

W pozostałych wygrali Republikanie .  679

 Kolejny raz w trakcie czwartego systemu partyjnego nie udało się Demokratom 

wygrać wyborów prezydenckich. Porażka wydawała się tym większa, że podział na frakcję 

Ibidem, s. 1077.677

https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1924-overview/,  678

z dn. 01.06.2019. 
http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1924, z dn. 01.06.2019. 679
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miejską i wiejską nie pomagał w tworzeniu silnego programu partii. Członkowie partii nie 

umieli ze sobą współpracować ani przygotować wspólnych postulatów, które mogłyby ten 

podział zniwelować. W strukturach partii pojawiło się wiele kobiet, lecz nie wypracowano 

efektywnego modelu współdziałania. Al Smith dał wyraźny sygnał do zmian i sam 

zapowiadał potrzebę przebudowy wewnętrznej partii. Drugą osobą, która zauważyła 

potrzebę zmian, był Franklin D. Roosevelt. Członkowie partii cenili go także i z tego 

powodu, że współpracował z byłym prezydentem Wilsonem. Trzecią osobą, która widziała 

potrzebę reorganizacji partii, był Cordell Hill, ówczesny przewodniczący partii. Najwięcej 

jednak postulatów polepszających funkcjonowanie partii wysuwał F. D. Roosevelt. Jako 

pierwszy zauważył potrzebę zajęcia się funduszami partii. Chciał, by partia nie tylko 

funkcjonowała od wyborów do wyborów, ale aby stale monitorowała swoje struktury. 

Uważał, że wówczas łatwiej będzie można reagować na sytuacje takie jak podziały 

regionalne. Jego pomysły podobały się większości członków w wielu stanach. Pozycji 

Roosevelta zagrażał jedynie Smith, który nie chciał ostatecznie ustosunkować się                

w kwestii KKK-nu. Smith uznawany był za konserwatystę, co w porównaniu do 

nowoczesnego Roosevelta powodowało, że tracił poparcie .  680

 Ostatnia konwencja Demokratów w czasie czwartego systemu partyjnego odbyła 

się w Houston w stanie Texas. Rozpoczęła się 26 czerwca, a zakończyła 29 czerwca 1928 

roku. Była to pierwsza po wojnie secesyjnej konwencja, odbywająca się w jednym ze 

stanów Południa. O ponowną nominację ubiegał się Alfred E. Smith. Jego największy 

przeciwnik William G. McAdoo zrezygnował ze startu. Decyzję swoją motywował 

utrzymaniem jedności partii. Pozostali kandydaci nie odgrywali większego znaczenia, 

dlatego Smith liczył na szybkie wybory. Po raz pierwszy kandydatem na wiceprezydenta 

wybrano katolika – Josepha T. Robinsona . Wydawało się, że wybór Ala Smitha pozwoli 681

na połączenie wszystkich członków partii. Był on pierwszym kandydatem na prezydenta, 

który nie miał korzeni południowych . Część konserwatywnych Demokratów popierała 682

program Smitha, w którym odwoływał się do przeszłości partii i praktycznej realizacji 

jeffersonowskich zasad wolności i równości. Uzyskał nominację, bo wspierał kobiety           

w dążeniu do ich równości, a także popierał wolność słowa .  683

I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 228.680

 W książce pt. Z dziejów … op. cit., s. 228, Izabella Rusinowa podaje nazwisko Raskoba nie Robinsona. 681

A. Brinkley, The Unfinished Nation. A Concise History of the American People … op. cit., s. 642-643.682

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 228.683
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 W czasie konwencji, po dokonaniu wyboru dwóch najważniejszych nazwisk, 

delegaci rozpoczęli pracę nad nowym programem partii. Po raz pierwszy wszyscy delegaci 

przyznali, że należy więcej uwagi poświęcić gospodarce państwa. Zauważyli potrzebę 

założenia Federalnego Zarządu Farm, który udzielałby pożyczek farmerom. Delegaci 

uważali, że istnieje potrzeba przygotowanie programu walki z bezrobociem. Jeden               

z postulatów zakładał stworzenie nowych miejsc pracy publicznej. Po raz pierwszy             

w programie partii znalazły się zapisy dotyczące wsparcia dla społeczeństwa w sytuacjach 

kryzysowych, takich jak np. powodzie . 684

 Wynik wyborów ponownie nie był dla Demokratów dobry. Można twierdzić, że 

gdyby już wtedy postawić na Roosevelta, wynik mógłby być inny. Kolejny raz wygrał 

kandydat Republikanów. Herbert Hoover i Charles Curtis zdobyli 21 427 123 głosy. Alfred 

Smith i Joseph Robinson - 15 015 464 głosy. W głosowaniu elektorskim aż 444 głosy 

otrzymał Republikanin. Kandydat Demokratów zdobył 87 głosów elektorskich. Startujący 

jako trzeci kandydat Partii Socjalistycznej Norman Thomas pozyskał 267 478 głosów . 685

Mapa poniżej pokazuje dokładny rozkład głosów. 

Mapa 16. Wynik wyborów z 1928 roku 

Źródło: http://geoelections.free.fr/USA/elec_etats/1928.htm, z dn. 10.06.2019. 

 Jeśli spojrzeć na rozkład głosów, to Demokraci zdobyli głosy tylko w 8 stanach, 

głównie południowych. Były to: Alabama, Arkansas, Massachusetts, Louisiana, Georgia, 

Mississippi i South Carolina. Jedynym stanem Północnym był Rhode Island. Obserwatorzy 

Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Houston, Texas, June 684

26th -29th 1928, s. 195, 271 i 284.
 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1928-overview/, 685

z dn. 10.06.2019.
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amerykańskiej sceny politycznej tego czasu podkreślają fakt, iż Smith przegrał, bo nie 

wszystkim podobały się jego poglądy i wyznawana religia. Należy podkreślić, że w części 

New York – na Manhattanie głosowała na niego większość imigrantów. Smith zdobył 83% 

głosów Irlandczyków, 72% głosów Włochów i 71% głosów Żydów. Wynik wyborczy        

w mieście Chicago pokazał, że elektorat miejski może znacząco przyczynić się do 

zwycięstwa wyborczego . Jednak w tych wyborach Demokraci ponownie zaczęli tracić 686

poparcie społeczeństwa. Było to spowodowane nieodniesieniem się do problemów 

społecznych i gospodarczych nurtujących wyborców. Koniec czwartego systemu 

partyjnego stał pod znakiem nadchodzącego kryzysu gospodarczego, który wybuchł          

w 1929 roku. Dla Demokratów recesja stała się szansą na odzyskanie władzy. Oskarżali 

oni prezydenta Hoovera o dopuszczenie do sytuacji kryzysowej. Uważali, że nie zapobiegł 

krachowi na giełdzie. Do dziś 24 października 1929 nazywany jest czarnym czwartkiem. 

Był to największy upadek giełdowy w historii USA. Wydarzenie to przyczyniło się            

w znacznej mierze do wystąpienia kolejnego procesu realignment. 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 228.686
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5.3. Społeczeństwo amerykańskie a procesy stabilizujące scenę polityczną 

 Próbując dokonać analizy dotyczącej elektoratu, można jednoznacznie potwierdzić, 

że Południe państwa amerykańskiego było bazą Demokratów. Ramy czasowe,                     

w przestrzeni których posiadali oni w tej części państwa duże poparcie, to lata od 1877 

roku do 1916 roku. Przedstawiciele Demokratów w swoim przekazie do mieszkańców tych 

terenów podkreślali, że głosowanie na Republikanów stałoby się powrotem do czasów 

Rekonstrukcji. Na Południu Demokraci mogli zdobyć maksymalnie 135 głosów 

elektorskich, gdyby zdobyli większość we wszystkich tych stanach. Jednakże jest również 

faktem, że w trakcie poszczególnych wyborów w czasie czwartego systemu partyjnego 

Południe nie zawsze głosowało na kandydata Demokratów. W czasie czwartego systemu 

partyjnego widać również nasilający się trend zdobywania zwolenników partii na 

Północnym Wschodzie i w stanach przygranicznych. Pozyskiwanie przychylności stanów 

było związane z głoszonym wówczas pomysłem ograniczenia władzy państwowej. 

Chodziło przede wszystkim o to, by państwo nie ingerowało w sprawy obywateli. Jednak 

wewnętrznie Partia Demokratyczna na początku czwartego systemu partyjnego była 

skłócona, co przekładało się na wyniki wyborcze . Demokraci w latach 1924-1928 687

zabiegali o wpływy wśród takich grup jak: prohibicjoniści, członkowie KKK-nu czy 

wyznawców judaizmu. Potwierdzali także, że zależało im na poparciu, które mieli od 

katolików, robotników miejskich i imigrantów. Warto zaznaczyć, że w czasie trwania 

czwartego systemu partyjnego pojawiła się nowa grupa, którą można nazwać nierolniczą 

niższą klasą średnią. W jej skład weszli młodzi Amerykanie, reprezentujący takie zawody 

jak: urzędnik, pracownik administracyjny, sprzedawca, rzemieślnik czy agent 

ubezpieczeniowy. Była to grupa zadowolona ze swojego poziomu życia i z istniejącego 

systemu społecznego. O głosy tejże grupy chcieli zabiegać Demokraci. Najtrudniej 

Demokratom było zdobyć głosy wśród grupy najbogatszych obywateli. Powstanie tej 

grupy wiązało się z szybką urbanizacją, ale także stało się przyczyną do wystąpienia 

znacznych nierówności w społeczeństwie amerykańskim . Grupy silniejsze społecznie 688

popierały Republikanów. Osoby mniej zamożne i walczące jeszcze o swoje prawa 

kierowały swoje postulaty częściej do  Demokratów. Dla Partii Demokratycznej oznaczało 

  L. L. Gould, Od promocji do regulacji. Polityka amerykańska 1877-1917, [w:] Historia Stanów  687

Zjednoczonych, Tom 3, 1848-1917… op. cit., s. 247-248.
 W. Nugent, Społeczeństwo amerykańskie w latach 1850-1917, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych  688

Ameryki, Tom 3, 1848-1917 … op. cit., s. 363.
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to szansę na powiększenie elektoratu, odebranie głosów Republikanom i powrót do 

rządów. Poniżej zaprezentowane zostały poszczególne grupy społeczne, których postulaty 

brane były pod uwagę podczas konwencji demokratycznych.  

 W czasie czwartego systemu partyjnego powiększające się grono robotników 

zaczęło szukać związków, w których mogłoby się organizować. Organizacje, które 

skupiały ich uwagę, były grupami lewicowymi. Od 1880 roku do 1900 roku klasa 

robotnicza dzieliła swoje poparcie pomiędzy Demokratów i Republikanów. W USA 

funkcjonowały w tym czasie takie partie trzecie jak: Partia Populistyczna i Partia 

Socjalistyczna. Pierwsza z nich na początku XX wieku przestała działać. W 1901 roku 

powstała Partia Socjalistyczna (Socialist Party of America), która zwróciła uwagę 

znacznych rzeszy robotników i biednych farmerów . Partia Socjalistyczna dała szansę na 689

organizowanie się robotników. W szeregach działali tutaj liczni emigranci. To 

powodowało, że trudno było tej grupie występować na arenie politycznej ówczesnej 

Ameryki. Część robotników nie chciała przynależeć do żadnej formacji politycznej, gdyż 

uważała, że takie formy działalności były mało skuteczne .  690

 W czasie czwartego systemu partyjnego można zauważyć bardzo wyraźny podział 

w tej grupie. Robotnicy protestanccy udzielili poparcia Republikanom. Imigranci z Polski, 

Irlandii i Włoch zostali częścią Południowego Aliansu , czyli grupy, która oddawała 691

swoje głosy na kandydatów demokratycznych. 

 W czasie czwartego systemu partyjnego w społeczeństwie amerykańskim istniały 

grupy obywateli, którzy byli pozbawieni wolności, praw obywatelskich i praw do 

samostanowienia. Można tutaj wymienić czarnoskórych mieszkańców USA, Indian              

i kobiety . Grupy społeczne, takie jak Indianie i ludność czarnoskóra, zostały w czasie 692

czwartego systemu partyjnego zamerykanizowane. Ich sytuacja polityczno-prawna 

znacznie się poprawiła, uzyskali oni prawa wyborcze. Zwłaszcza po I wojnie światowej 

proces przyznawania obywatelstwa został przyspieszony. Demokratom zależało na tym, by 

  L. Selfa, The Democrats. A Critical History, Haymarket Book, Chicago 2008, s. 44-45.689

 D. R. Goldfield, Rozwój miast i przemysłu w latach 1850-1920, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych  690

Ameryki, Tom 3, 1848-1917… op. cit., s. 170-172. 
 M. Davis, Prisoners of the American Dream: Politics and Economy in the History of the U. S. Working  691

Class, Verso, London 1986, s. 26.
 S. Kuźma-Markowska, Ku prawdziwej demokracji? Taktyka amerykańskiego ruchu sufrażystowskiego       692

w czasie I wojny światowej, „Białostockie Teki Historyczne” Tom 5/2007, s. 127.
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w przyszłości uzyskać głosy od tych grup . 693

 Kolejna z grup, która nadal jeszcze walczyła o swoje prawa, to grupa kobiet. 

Interesy Amerykanek w tym czasie reprezentował silny, wpływowy i dobrze 

zorganizowany ruch sufrażystek, który skupiał w przededniu I wojny ponad 2 miliony 

członkiń. Kampania zmierzająca do przyznania praw wyborczych kobietom osiągnęła 

właśnie wtedy punkt kulminacyjny. Sufrażystki zwróciły opinii publicznej uwagę na fakt, 

że państwo amerykańskie walczy w obronie demokracji w Europie, jednocześnie 

odmawiając praw i swobód politycznych milionom swoich własnych obywateli. Ich 

argumenty nie mogły zostać niezauważone i zignorowane przez rząd USA . 694

 W czasie czwartego systemu partyjnego zmieniła się rola kobiet. Fakt, iż posiadały 

prawa wyborcze podnosił znacznie ich status społeczny. Dodatkowo w czasie I wojny 

światowej kobiety zaczęły masowo pracować w handlu i obejmowały stanowiska 

urzędnicze. Wiele spośród nich znalazło zatrudnienie w reklamie. Wzrósł także procent 

kobiet uczących się. Około 1/3 absolwentek szkół wyższych decydowała się na pracę         

w szkołach różnego szczebla. Można przyjąć, że w roku 1920 znaczna część pań 

pracowała w zawodach o wyższym statusie społecznym niż przemysł czy prace 

domowe . Kobiety stawały się bardziej świadome politycznie, co także czyniło z nich 695

ważny elektorat dla Demokratów. Jako pochodzący z Południa Demokrata W. Wilson 

początkowo opowiadał się za przyznaniem praw wyborczych kobietom przez 

poszczególne jednostki terytorialne. Argumentował to suwerennością poszczególnych 

stanów. Przeciwny był rozwiązaniu tej sprawy na szczeblu federalnym poprzez uchwalenie 

poprawki do Konstytucji . Amerykańscy politycy nieustannie zachęcali swoje rodaczki 696

do wysiłku wojennego. Nie raz podkreślali, że kobiety są niezbędne do odniesienia 

zwycięstwa. Powszechna i entuzjastyczna aktywność Amerykanek podważała twierdzenie, 

że nie są one zaangażowane w prowadzenie wojny w obronie kraju. Kobietom nie można 

było odmawiać dłużej praw wyborczych, twierdząc, że są niegotowe do poświęceń.  

Amerykanki sumiennie wypełniały swoje obowiązki obywatelskie, tłumnie i gorliwie 

angażując się w wysiłek wojenny. Niesprawiedliwością i krzywdą było odmawianie im 

 I. Rusinowa, Murzyni i Indianie 1865-1914, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 3,  693

1848-1917 … op. cit., s. 148-149. 
 S. Kuźma-Markowska, op. cit., s. 127-128.694

 D. R. Goldfield, Rozwój miast i przemysłu w latach 185-1920 … op. cit., s. 174-175.695

 Remarks to Woman Suffrage Delegation, 30.06.1914, The Papers od Woodrow Wilson, t. 30, red.               696

A. S. Link, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1983, s. 226.
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praw wyborczych . 697

 Ostatnią grupą, o którą zabiegali Demokraci byli imigranci. Pod koniec XIX wieku 

do USA przybyło około miliona imigrantów z różnych państw świata. Momentem,              

w którym ten napływ zmalał, był czas I wojny światowej. Zmniejszającą się liczbę 

imigrantów potwierdzały dane. W latach pomiędzy 1900 a 1909 do USA przybyło 8 202 

388 osób. Natomiast w kolejnym dziesięcioleciu tj. 1910-1919 już tylko 6 347 380 osób. 

Po zakończeniu wojny nastąpił ponowny wzrost liczby przybywających imigrantów. 

Spowodowało to wprowadzenie ustaw ograniczających ich napływ. Najliczniejszą grupę 

imigrantów stanowiła ludność przybywająca z takich państw jak: Włochy, Polska                 

i Niemcy. Znaczną część docierających w tym czasie imigrantów stanowili Żydzi. 

Pomniejsze grupy imigrantów przyjeżdżały do USA z europejskich państw 

śródziemnomorskich, Japonii, Kuby i innych wysp karaibskich, ale także z Korei, Syrii             

i Turcji. Demokratyczni politycy zauważyli, że społeczeństwo amerykańskie stało się 

zlepkiem różnych nacji, które nie znały języka angielskiego . W Ameryce, po latach 698

ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń, uzyskali oni stabilizację zawodową oraz niezłe zarobki, 

co umożliwiało im dostatnie i dogodne życie. W latach 20. XX wieku, tak jak inni 

Amerykanie, korzystali z boomu gospodarczego kraju, który stał się dla nich nową 

ojczyzną. Dopiero wielki kryzys światowy zmienił drastycznie położenie większości             

z nich, jak również milionów Amerykanów . 699

 S. Kuźma-Markowska, op. cit., s. 138.697

 D. R. Gabaccia, Imigracja do Stanów Zjednoczonych 1848-1917, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych  698

Ameryki, Tom 3, 1848-1917 … op. cit., s. 188-191.
 H. Parafinowicz, Pomiędzy mitem a rzeczywistością: Międzywojenna Ameryka w pamiętnikach  699

emigrantów, „Studia Podlaskie”, s. 179-180.
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Rozdział 6. Post New Deal’owski system partyjny.  

Partia Demokratyczna w piątym systemie partyjnym (1932-1964) 

 Historia nowoczesnej Partii Demokratycznej została rozpoczęta w momencie 

wygranej F. D. Roosevelta nad H. Hooverem w czasie wyborów w 1932 roku. Prezydent 

Roosevelt był pierwszym od czasów Franklina Pierce’a (od 1852 roku), który wygrał 

wybory, otrzymując ponad 50% głosów społeczeństwa. Uzyskanie takiego wyniku udało 

mu się dwukrotnie. Po nim już tylko L. B. Johnson w 1964 roku powtórzył taki wynik . 700

Sytuacja, w której znalazła się Partia Demokratyczna w czasie piątego systemu partyjnego, 

wyglądała następująco. Demokraci po czwartym procesie realignment objęli pozycję 

lidera. Partia Demokratyczna przez prawie cały okres piątego systemu partyjnego była 

partią rządzącą. Ramy czasowe rozdziału ustalono na lata 1932-1964.  

 Rozdział został podzielony na cztery podrozdziały. Pierwszy z nich dotyczy 

przyczyn wystąpienia na amerykańskiej scenie politycznej kolejnego procesu zmian. 

Przeobrażenia te okazały się dla Partii Demokratycznej bardzo dobre, ponieważ ukazały jej 

siłę i charyzmę jej liderów. Przywódcy Partii Demokratycznej pokazali, jak należało 

walczyć z kryzysem ekonomicznym, ale też potrafili zadbać o społeczeństwo 

amerykańskie tego czasu. Sytuacja nieco przypominała tę z okresu realignment z roku 

1896, kiedy Partia Demokratyczna zawiązała koalicję z Partię Populistyczną i w wyborach 

prezydenckich wystartował Bryan . 701

 W kolejnym podrozdziale została dokonana analiza spotkań konwencyjnych Partii 

Demokratycznej w latach od 1932 do 1964 roku. Dzięki temu udało się otrzymać 

całościowy obraz partii. W tym okresie wykształcił się nowy typ przywódcy państwa. 

Sylwetka prezydenta Roosevelta, jego pomysły na ratowanie państwa i walkę ze skutkami 

kryzysu spowodowały, że stał się on jednym z najlepszych przywódców Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. W wielu sondażach F. D. Roosevelt występował w towarzystwie 

takich byłych prezydentów jak: G. Washington i A. Lincolna. Ci prezydenci uważani byli 

 A. L. Hamby, The Democratic Moment: FDR to LBJ, [w:] Democrats and the American Idea:                   700

a bicentennial appraisal, red. P. B. Kovler, Washington, D.C., Center for National Policy Press, Lanham 
1992, s. 247.

 M. Shefter, Political Parties and the State: the American Historical Experience, Princeton University 701

Press, Princeton 2001, s. 51.
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jako jedni z najskuteczniejszych  w historii USA. Czas piątego systemu partyjnego to 702

okres wzmocnienia Partii Demokratycznej i wprowadzenia do amerykańskiej polityki 

nowego modelu przywództwa. Ten typ amerykańskiej prezydentury reprezentowali                 

F. D. Roosevelt i H. Truman. Koniec piątego systemu partyjnego to czas walki                    

o respektowanie praw człowieka. Okres ten przypadł na czas prezydentury                          

J. F. Kennedy’ego i L. B. Johnsona . 703

 Przedostatni podrozdział został poświęcony przedstawieniu wyborców Partii 

Demokratycznej. W czasie piątego systemu partyjnego można było zauważyć, jak 

Demokraci, ustalając swój program wyborczy w czasie konwencji partyjnych, zwracali 

uwagę na potrzeby społeczeństwa. W żadnym wcześniejszym amerykańskim systemie 

partyjnym nie pojawiło się tak wiele haseł mówiących o poprawie życia mieszkańców 

stanów z różnych części państwa. Partię Demokratyczną nazywano New Deal Democrats - 

Demokratami Nowego Ładu . To oni odbudowali państwo po największym w historii 704

państwa amerykańskiego kryzysie gospodarczym i to oni mieli najdłużej sprawującego 

władzę prezydenta. 

 Ostatni podrozdział stawia przed nami pytanie: czy idąc za amerykańskimi 

badaczami możemy powiedzieć, że w 1964 roku nastąpił piąty proces realignment? Czy 

może jednak nie? Dokonana przeze mnie analiza pozwala sądzić, że właśnie w tym roku 

proces ten zaistniał. Pozwolił Partii Demokratycznej na wprowadzenie zmian i na 

przygotowanie się na kolejne lata walki politycznej z Republikanami i innymi partiami 

trzecimi, które w XX wieku coraz częściej pojawiały się scenie politycznej. Podrozdział to 

swego rodzaju podsumowanie nie tylko samego rozdziału, ale też i pokazanie ciągłości 

Partii Demokratycznej i postawienie znaku zapytania jak ona będzie, i z jakim programem 

jej kandydat wyruszy w drogę do Białego Domu. 

 D. West, Wielkie kłamstwa Ameryki. Tłumienie niewygodnej prawdy historii, Wydawnictwo AMF, 702

Warszawa 2014, s. 75.
 J. M. Burns, The Democrats Must Lead - But How?, [w:] The Case for a Progressive Democratic Party, 703

red. J. M. Burns, Westview Press, Boulder 1992, s. 7.
 J. B. Judis, R. A. Teixera, The Emerging of Democratic Majority, Scribner, New York 2002, s. 2. 704
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6.1. Proces realignment 1932 roku a polityka New Deal 

 Przyjęto, że proces największych zmian po czwartym systemie partyjnym nastąpił 

w roku 1932. Jednak do tego czasu podczas trwania czwartego systemu partyjnego 

widoczne były pomniejsze procesy zmian. Końcówka czwartego systemu partyjnego 

pokazała, że państwo amerykańskie dobrze prosperowało. Dwóch ostatnich prezydentów      

z Partii Republikańskiej nie przyspieszyło reform progresywistycznych, tylko utrzymało 

państwo w stanie sprzed tychże. Partia Demokratyczna nie potrafiła pod rządami 

prezydenta Wilsona pójść naprzód z reformami. Dopiero w latach 30. XX wieku nastąpił 

kolejny proces największych zmian systemowych w USA, nazwanych później czwartym 

procesem realignment. Jedne z pierwszych symptomów zmian zachodzących w USA 

można było zaobserwować w 2 stanach: North Dacota i Minnesocie. W tym stanach 

powstała na początku XX wieku organizacja farmerów, która nazywała się The Farmers 

Nonpartisan Political League. Data jej powołania to 1915 rok . Jej założycielem był 705

Arthur C. Townley. Początkowo organizacja czuła się bardziej związana                               

z Partią Republikańską. Jednak z początkiem piątego systemu partyjnego członkowie 

grupy coraz częściej utożsamiali się z programem Partii Demokratycznej. Warto tutaj 

zaznaczyć, że w stanie Minnesota prawie wszyscy Demokraci zostali wchłonięci do 

organizacji farmerskiej. Zjawisko to było porównywalne z tym z 1850 roku, kiedy to Partia 

Wigów została zastąpiona przez Partię Republikańską . Organizacja ta zdobyła duże 706

poparcie w North Dacota, na tyle duże, że jej kandydat Lynn J. Frazier został 

gubernatorem stanu. W Minnesota sytuacja była bardzo podobna. Organizacja zaczęła 

zyskiwać coraz większe grono zwolenników. Tutaj istotne znaczenie odegrał Charles          

A. Lindbergh. Wszystko wskazywało na to, że zostanie gubernatorem, jednak siły grupy 

nie były tutaj tak duże jak w North Dacota. Organizacja wywierała znaczny wpływ na 

życie polityczne w każdym z tych stanów. Demokratom udało się jednak przeszkodzić       

w wygraniu wyborów gubernatorskich . Pomimo tej porażki w wyborach organizacja 707

stała się jedną z mniejszych partii trzecich tego okresu. Na amerykańskiej scenie 

politycznej funkcjonowała jako The Farmers-Labor Party. W przeciągu zaledwie kilku lat 

 R. L. Morlan, Political Parties Fire: The Nonpartisan League, 1915-1992, University of Minnesota Press, 705

Minneapolis 1955, s. 18-28; E. B. Robinson, The History of North Dakota, University of Nebraska Press, 
Lincoln 1966, s. 328-331. 

 J. L. Sundquist, Dynamic of the Party System … op. cit., s. 185.706

 A. Naftalin, The Farmer-Labor Party in Minnesota, University of Minnesota, Minneapolis 1948, s. 54. 707
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od powstania, już w 1922 roku, partia miała swoich przedstawicieli w Senacie. W 1930 

roku gubernatorem stanu North Dacota został przedstawiciel tej partii trzeciej, Floyd          

B. Olson . Dwa lata później również wygrał wybory na gubernatora stanu. Nominację 708

otrzymał w tym samym czasie, kiedy F. D. Roosevelt zaczynał pierwszą prezydenturę.         

F. B. Olson w swoim przemówieniu zaznaczył, że należy dokonać całkowitej 

restrukturyzacji rządu państwa. Uważał, że dla lepszego funkcjonowania państwa 

potrzebne były zmiany społeczne i gospodarcze. Środki finansowe, przeznaczone na te 

zmiany, miały pochodzić z podatku dochodowego. 

  W latach 20. XX wieku sytuacja farmerów i robotników nie była dobra. Politycy 

republikańscy uważali, że można było wprowadzić stałe ceny na wyroby produkowane 

przez farmerów, co miało pomóc im w utrzymaniu swoich farm. Robotnicy nie mogli 

znaleźć pracy, a to powodowało, że żyli na skraju ubóstwa. Bardzo często 

wykorzystywano ich do wielogodzinnej pracy, w zamian za niskie wynagrodzenie. Kolejną 

osobą, która zwróciła uwagę na sytuację tych grup, był R. M. La Folletta. Postanowił on 

wystartować w wyborach prezydenckich w 1924 roku. W swoim programie skupił się na 

potrzebach farmersko - robotniczych społeczności. Jako trzeci kandydat zdobył ponad 4,8 

miliona głosów, co w przeliczeniu dało wynik 16,6%. Okazało się, że na ten wynik złożyły 

się takie głosy jak: 2,5 miliona od farmerów, 1 milion od socjalistów, a resztę głosów 

otrzymał od progresywistów . Wynik ten potwierdził przeświadczenie, że członkowie 709

takich nowych organizacji jak: Nonpartisan League czy Conference of Progressive 

Political Action (CPPA) zyskiwali na znaczeniu. Po ogłoszeniu wyniku wyborczego             

i wygranej kandydata republikańskiego przedstawiciele farmerów i robotników zaczęli 

odchodzić od obozu republikańskiego. W czasie następnej konwencji Republikanów            

w 1928 roku grupy te przestały popierać partię. Zwrócili się do Partii Demokratycznej, 

która obiecała poprawić ich sytuację bytową. Problemy ekonomiczno-socjalne, które 

szczególnie w tym czasie odczuwały obie te grupy, stały się motywem konkurencji między 

Partią Republikańską i Partią Demokratyczną w latach 20. XX wieku. Ówczesny prezydent 

Coolidge nie skłaniał się ku poprawie sytuacji tych grup twierdząc m.in., że farmerzy nie 

są efektywni ekonomiczne i nie potrafią uzyskiwać wystarczających dochodów . 710

 T. Saloutos, J. D. Hicks, Agricultural Discontent in the Middle West; 1900-1939, „Indiana Magazine of 708

History”, Volume 49, Issue 2, s. 177-181, 186-188. 
 K. C. Mackay, The Progressive Movement of 1924, Colombia University Press, Colombia 1947, s. 221. 709

 W. A. White, A Partian in Babylon: The Story of Calvin Coolidge, Capricorn Books, New York 1965,        710

s. 344.
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Demokratyczny polityk Al Smith próbował walczyć o ich poparcie, co udało mu się tylko 

częściowo. Okazało się, że zdobył głosy robotników i farmerów z takich stanów jak: 

Illinois, Iowa, Minnesota i North Dacota . O te głosy pomniejszył się elektorat 711

Republikanów. Wybory z 1928 roku pokazały, że Demokraci stracili swój elektorat             

w takich stanach Virginia, North Carolina, Florida, Texas. Warto zaznaczyć, że był to 

pierwszy taki spadek od czasu Rekonstrukcji. Al’owi Smithowi udało się jedynie utrzymać 

przewagę nad kandydatem Republikanów w stanach Massachusetts i Rhode Island. Należy 

jednak podkreślić, że Smith uzyskał znaczące poparcie w dużych północnych miastach 

takich jak: Boston, New Jork czy Hudson City, w których uzyskał około 60% głosów. 

Zjawisko to nazwane zostało rewolucją Al’a Smitha . 712

 Pomniejsze sygnały o tym, że społeczeństwo nie akceptowało programów dwóch 

największych partii, były widoczne. Partia Republikańska nie potrafiła zapewnić farmerom               

i robotnikom godnych warunków do pracy i życia. Dlatego grupy te coraz częściej szukały 

oparcia w politykach Partii Demokratycznej. Dodatkowo zła sytuacja gospodarcza państwa 

i krach na giełdzie tylko to zjawisko pogłębiły. Obywatele czekali na wybory. Wierzyli, że 

nowy przywódca państwa amerykańskiego doprowadzi do polepszenia sytuacji. Proces 

zmian został przyspieszony w momencie, kiedy Herbert Hoover, startując w wyborach 

prezydenckich, głosił hasła konserwatywne. Po drugiej stronie areny politycznej znalazł się 

F. D. Roosevelt z odmiennym programem politycznym. Za czasu pierwszej prezydentury 

Hoovera mówiło się, że jako konserwatysta nie chciał dopuszczać do żadnych zmian 

gospodarczych. Partia Demokratyczna i czołowi jej działacze uważali, że należy ratować 

kondycję gospodarki, która była w złym stanie. W obozie Demokratów zauważono, że 

część członków popierała program zmian, druga grupa chciała popierać prezydenta 

Hoovera. Dopiero jednak w przededniu wyborów w 1932 roku okazało się, że Partia 

Demokratyczna się zjednoczyła i jednogłośnie dążyła do wprowadzenia zmian 

nakierowanych m.in. na polepszenie sytuacji ekonomicznej a także poprawę warunków 

bytowych obywateli . 713

 Najpoważniejsze problemy ekonomiczne początku XX wieku w USA wiązały się     

z Wielką Depresją. W momencie, kiedy doszło do krachu na giełdzie nowojorskiej, Partia 

Demokratyczna była partią mniejszościową, krytykującą politykę ekonomiczną                     

 J. L. Sundquist, Dynamic of the Party System … op. cit., s. 189711

 S. Lubell, The Future of American Politics, Doubleday, New York 1956, s. 36.712

 J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit., s. 199.713
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i konserwatywne poglądy prezydenta Hoovera. Niemniej jednak ich wiarygodność jako 

reprezentantów uboższych warstw społecznych nie była znacząca m.in. ze względu na fakt, 

że w Partii Demokratycznej dużą rolę odgrywali bogaci członkowie elit, zwłaszcza             

z Północy . Republikanie tracili poparcie swoich wyborców. Nie wprowadzali reform, 714

które mogłyby poprawić warunki bytowe Amerykanów. Dlatego ich pozycja była 

zagrożona. Próby wdrożenia zmian, np. poprzez wprowadzenie programu rozbudowy dróg, 

który miałby dać pracę bezrobotnym, okazały się niewystarczające . 715

 Szansą na stworzenie kompleksowego planu odbudowy państwa miało być 

spotkanie delegatów partii. Republikanie zwołali swoją konwencję w Chicago. Zjazd 

delegatów odbył się w dniach 14-16 czerwca 1932 roku. W czasie spotkania ponownie 

wybrano H. Hoovera jako kandydata w wyborach prezydenckich. Jedynym, który temu 

wyborowi się sprzeciwiał, był Joseph Irwin France, który uważał, że kandydatura Hoovera 

nie powinna być brana pod uwagę. Joseph France chciał, by delegaci poparli kandydaturę 

poprzedniego prezydenta Coolidge’a. Jednak kolejne głosowania delegatów potwierdziły 

wygraną Herberta Hoovera. Zdobył on 98% procent głosów. Kandydatem na stanowisko 

wiceprezydenta został Charles Curtis. Program partii, nad którym debatowano, zakładał, że 

zostanie wprowadzony krótszy dzień pracy, ograniczona produkcja sprzętu wojskowego         

i przede wszystkim uda się zahamować kryzys gospodarczy . Proponowane posunięcia 716

szły w kierunku poprawy sytuacji ekonomicznej najuboższych i bezrobotnych, jednakże         

z drugiej strony ponowny wybór Hoovera jako kandydata na prezydenta był wyrazem 

kontynuacji zasadniczych kierunków polityki Partii Republikańskiej.  

 Partia Demokratyczna chciała po długiej przerwie powrócić do władzy. Demokraci 

zebrali się w Chicago. Konwencja odbywała się w dniach od 27 czerwca do 2 lipca 1932 

roku. Głównym celem delegatów był wybór silnego i popieranego przez 

większość kandydata, który odsunie kandydata republikańskiego od władzy. Od początku 

obrad osobą, która odgrywała duże znaczenie, był Franklin D. Roosevelt. Najpierw             

F. D. Roosevelt nie był przekonany do startu w wyborach prezydenckich w 1932 roku. 

Zarówno A. Smith jak i J. J. Raskob chcieli przekonać żonę przyszłego prezydenta 

Eleonorę Roosevelt, by ta namówiła go do startu. Sama przyszła Pierwsza Dama 

 P. H. Douglas, Why a Political Realignment? League for Independent Political Action, New York 1930,        714

s. 5-6. 
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 202.715

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1932-overview/, 716

z dn. 10.09.2020.
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powiedziała, że nie zamierza wpływać na decyzję swojego męża. Jak twierdziła, jeśli jej 

mąż nie chce czegoś zrobić, to ona nie mogłaby go przekonać .  717

 W czasie pierwszych dni konwencji zaczęto zastanawiać się, jak zmienić zasadę 

wyboru kandydatów do najwyższych urzędów w państwie. Zwolennicy Roosevelta chcieli 

odrzucić zwyczaj wymaganych 2/3 głosów na kandydata do urzędu prezydenta                    

i wiceprezydenta. Jednak później okazało się, że zniesienie tej zasady mogło odebrać 

Rooseveltowi głosy Południa. Pierwsze głosowanie pokazało, że Roosevelt miał znaczną 

przewagę nad innymi kandydatami. W pierwszym głosowaniu Roosevelt uzyskał 666 

głosów delegatów. Zaraz po nim uplasował się Al Smith i Nance Garner. By wygrać, 

Roosevelt potrzebował 777 głosów. Wieczorem 1 lipca 1932 roku w czasie czwartego 

głosowania N. Garner zaapelował do popierających go delegatów, by swoje głosy oddali 

na Roosevelta. To spowodowało, że Roosevelt zdobył 945 głosów i wygrał. Wybór 

wiceprezydenta okazał się o wiele łatwiejszy. Nominację jednomyślnie uzyskał Garner . 718

W czasie spotkania delegatów F. D. Roosevelt mówił dużo o jedności w Partii 

Demokratycznej. Zapewniał delegatów w czasie spotkania w Chicago, że obiecuje 

wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej. Zaznaczył, że w momencie wygranej zrobi 

wszystko, by jak najdłużej utrzymać partię przy władzy .  719

 Był to pierwszy w historii amerykańskich konwencji demokratycznych taki 

przypadek, by w jej czasie kandydat na prezydenta zabrał głos. W czasie swojego 

przemówienia Roosevelt obiecał delegatom i społeczeństwu New Deal (Nowy Ład), który 

miał przynieść zmiany. Najważniejsze w jego przemówieniu było zwrócenie uwagi na 

pogarszające się warunki życia społeczeństwa. Delegaci postanowili, że należy 

wprowadzić specjalny program wspierający bezrobotnych, polegający na stworzeniu 

systemu prac publicznych. Kolejnym z postulatów była kwestia zniesienia prohibicji . 720

Konwencja sprawiła, że Partia Demokratyczna zaczęła być postrzegana przez 

społeczeństwo jako partia mas, a nie tylko jako partia klasy najbogatszych obywateli . 721

 H. W. Brands, Traitor to His Class: The Privileged Life and Radical Presidency of Franklin Delano  717

Roosevelt, Doubleday Publishing Group, New York 2008, s. 209.
 Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Chicago, IL, June 27th –718

July 2nd 1932, s. 23-68.
 R. C. Sautter, E. M. Burke, Inside the wigwam: Chicago presidential conventions, 1860-1996, Wild  719

Onion Books, Chicago 1996, s. 167. 
 Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Chicago, IL, June 27th –720

July 2nd 1932, s. 70-82.
 J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit.,  s. 207.721
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Zainicjowany New Deal prezydenta Roosevelta miał zniwelować straty wywołane przez 

Wielki Kryzys. Jednak było to dość trudne zadanie do wykonania, bo nadal jeszcze wiele 

amerykańskich firm znajdowało się w ciężkiej sytuacji .  722

 Wszystkie klasy społeczne i członkowie obydwu partii czekali na wybory 

prezydenckie. Wyniki wyborów pokazały, że społeczeństwo chciało zmian. Demokraci 

wygrali. F. D. Roosevelt zdobył 22 821 277 głosów, co dało w przeliczeniu na procenty 

57,41% głosów powszechnych. Liczba pozyskanych głosów elektorskich wyniosła 472 

głosy, co dało procentowy wynik 88,9%. Kandydat Republikanów - H. Hoover otrzymał 

15 761 254 głosy, w przeliczeniu na procenty 39,65%. Liczba głosów elektorskich 

wyniosła 59, czyli to 11,1% tychże głosów. W tych wyborach wystartowały także dwie 

partie trzecie. Były to Partia Komunistyczna i Partia Socjalistyczna. Jej kandydaci nie 

zdobyli żadnego głosu elektorskiego. Partia Socjalistyczna otrzymała 2% głosów 

powszechnych, a kandydat Partii Komunistycznej osiągnął zaledwie wynik 0,23% głosów 

powszechnych .  723

 Porażka Republikanów była tym większa, że wygrali oni tylko w 6 stanach. 

Zdobyli większość w takich stanach jak: Maine, Pennsylvania, Connecticut, Delaware, 

New Hampshire i Vermont. W pozostałych 42 stanach zwycięstwo odnieśli Demokraci . 724

Prezydent Roosevelt po wygranych wyborach w 1932 roku chciał wpłynąć na 

odbudowanie struktur partii, a następnie zwiększyć grono zwolenników. On sam 

reprezentował stan New York, choć jego korzenie rodzinne wywodziły się ze stanu 

Georgia. Uważał, że dobro państwa powinno stać ponad podziałami terytorialnymi. 

Roosevelt był prezydentem, który potrafił pociągnąć za sobą takie grupy jak: farmerzy, 

robotnicy, intelektualiści, Południowcy, ludność czarnoskóra, mniejszości etniczne.              

i kobiety. Wszystkie te grupy zaczęły ufać w jego zdolności przywódcze i uważać go za 

swojego lidera . 725

 Wybory prezydenckie 1932 roku, w następstwie których po dwunastoletniej 

przerwie powrócili do władzy Demokraci, stały się okazją do dyskusji nad programowymi 

 A. Bernstein, USA w cieniu swastyki. Fritz Kuhn oraz powstanie i upadek niemiecko-amerykańskiego 722

Bundu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015, s. 70.
 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1932-overview/, 723

z dn. 11.09.2019.
 https://www.270towin.com/1932_Election/, z dn. 11.09.2019.724

 A. M. Schlesinger Jr, The Politics of Upheaval, Houghton Mifflin, Riverside Press, Boston 1960,              725

s. 410-411. 
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założeniami amerykańskiej polityki zagranicznej. Ze względu jednak na wielki kryzys 

ekonomiczny kwestiom międzynarodowym poświęcano w programach obu partii 

zdecydowanie mniej miejsca, inaczej rozkładając akcenty. Obie partie podkreślały zgodnie 

potrzebę pokojowych zasad w kontaktach między narodami, redukcję zbrojeń. Delegaci 

jednogłośnie stwierdzili, że działania wojenne nie były dobrym narzędziem do 

prowadzenia polityki . Od roku 1932 do lat 60. XX wieku Partia Demokratyczna była 726

partią większościową. W odróżnieniu od czwartego systemu partyjnego, w piątym to 

Demokraci wygrywali częściej wybory prezydenckie . 727

 Czwarty proces zmian to przede wszystkim transformacje polegające na 

przepływach elektoratu. Wyborcy, którzy w poprzednich latach oddawali swoje głosy na 

Partię Republikańską, w czasie wyborów w 1932 roku zagłosowali na Partię 

Demokratyczną. Warto podkreślić, że od 1928 do 1936 roku ilość oddanych głosów na 

kandydata Demokratów wzrosła z 15 milionów do 27,8 milionów. Tym samym poparcie 

dla Republikanów zmalało z 21,4 milionów do 16,7 milionów. Wzrost elektoratu 

Demokratów spowodowany był aktywizacją, tych którzy przez kilka ostatnich lat nie brali 

udziału w wyborach. Po zwycięstwie Demokratów powstała nowa Partia Demokratyczna, 

która swój program oparła na klasie pracującej. Ponadto Demokraci rozszerzyli swój 

elektorat o grupy imigrantów. Od tych wyborów można było zauważyć, że poparcie wśród 

takich grup etnicznych jak Włosi, Polacy, Żydzi, ludność czarnoskóra wzrastało . 728

Powiększanie elektoratu było możliwe, ponieważ F. D. Roosevelt, proponując politykę 

New Deal’u, wzmacniał jedność jeszcze nieokrzepłego narodu, podczas gdy w tym samym 

czasie tradycyjne więzi społeczne ulegały stopniowej degeneracji .  729

 H. Marczewska-Zagańska, Franklin D. Roosevelt wobec Ligii Narodów, Stałego Trybunału 726

Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze i bezpieczeństwa zbiorowego (1932-1936), „Dzieje Najnowsze”, 
Rocznik XXXIII 2001, 1, s. 89.

 J. M. Stonecash, Understanding American Political Parties. Democratic Ideas, Political Uncertainty, and 727

Strategic Positioning, Ruotledge, New York 2013, s. 49.
 J. L. Sundquist, Dynamics of the Party System … op. cit., s. 214-228.728

 W. Przybylski, Autorytet, wspólnota i wzrost potęgi – Robert Nisbet i amerykańska szkoła realizmu 729

politycznego, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2 (14) 2006, s. 222.
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6.2. Ewolucja programowa Demokratów w czasie piątego systemu partyjnego 

 Zwycięstwo Demokratów w wyborach 1932 roku pozwoliło im na wprowadzenie 

pewnych przeobrażeń. Zmiany, które proponował F. D. Roosevelt polegały przede 

wszystkim na przesunięciu Partii Demokratycznej na pozycje lewicowe. Prezydent chciał 

zwiększyć rolę państwa w gospodarce. O tym powiedział już w czasie swojego pierwszego 

prezydenckiego przemówienia dnia 4 marca 1933 roku , w którym oznajmił, że będzie 730

forsował wprowadzenie rozbudowanych programów inwestycyjnych i socjalnych .         731

W okresie pierwszej prezydentury Roosevelt’a nastąpił wzrost znaczenia związków 

zawodowych, które stanowiły bazę polityczną Partii Demokratycznej . W 1936 roku 732

związkowcy przekazali łącznie 770 tysięcy dolarów na jego fundusz reelekcyjny . 733

Program zaproponowany przez Roosevelta zakładał promowanie biznesu i zachęcanie 

przedsiębiorstw do rozwoju, co miało przyspieszyć stabilizację. Koncepcja odbudowy 

państwa i zmniejszenia bezrobocia to główne cele prezydenta F. D. Roosevelta.  

 Prezydent Roosevelt uważał, że należało dostosować ówczesne prawo do nowych 

warunków. Chciał wprowadzenia zmian w prawie i dodatkowo w praktyce społecznej, by 

wpłynąć na poprawę sytuacji społeczeństwa. Państwo według niego miało odgrywać rolę 

służebną wobec obywateli. W programie New Deal’u mówił o tym, że trzeba odbudować 

wizerunek państwa amerykańskiego. Prezydent Roosevelt chciał znieść prohibicję, gdyż 

zauważył, że zakaz ten nie sprzyjał niczemu dobremu. W swoim programie zawarł też 

postulat obniżenia taryf celnych. W okresie prezydentury Roosevelt’a, a także w czasie 

wyborów, które wyniosły go do władzy, dało się dostrzec w amerykańskim społeczeństwie 

oczekiwanie na interwencję państwa w życie gospodarcze. Warto podkreślić, że                  

w momencie wygrania wyborów przez F. D. Roosevelta sytuacja gospodarcza w USA była 

zła. Bankrutowały banki, a giełda nowojorska przestawała funkcjonować. Prezydent 

postanowił jak najszybciej zaproponować ustawy, które miały pomóc w rozwiązaniu 

kryzysu. Propozycje ustaw złożył w ciągu pierwszych stu dni swojej prezydentury. Już 

początek urzędowania Roosevelta przyniosły decyzje związane z reformami systemu 

 S. G. Brown, We told these truths, Documents of American Democracy, Harper & Bros, New York - 730

London 1941, s. 318-323. 
 M. Gadziński, Republikanie i demokraci, „Mówią wieki” 10/2007, s. 28-32.731

 B. Mucha, Mechanizm finansowana prezydenckiej kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych 732

Ameryki, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 3/2008, s. 10-32.
 L. Overacker, Presidential Campaign Funds, Boston 1946, s. 34.733
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bankowego i finansowego USA. Zaraz po zaprzysiężeniu Roosevelt ogłosił wakacje 

bankowe , polegające na ustabilizowaniu chaotycznego systemu bankowego. Nowe 734

regulacje objęły m.in. zwiększenie kontroli i wprowadzenie nadzoru do obiegu papierów 

wartościowych, co miało ustabilizować rynek. W przeciągu czterech dni prezydent 

Roosevelt chciał także stworzyć podstawy prawne dla polityki inflacyjnej, tak by przez 

kreowanie pieniądza zwalczać deflację . Pozostałe posunięcia dotyczące ekonomii 735

obejmowały tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstałym programie ochrony 

środowiska czy rozbudowywanym systemie robót publicznych, m.in. przy budowie 

elektrowni. Kontrowersyjne decyzje dotyczyły obniżenia wydatków państwa na płace            

i świadczenia społeczne, w tym czasie zmniejszono pensje w administracji publicznej            

i renty weteranów wojennych. Zwrócono uwagę na zintensyfikowanie starań 

wspierających ochronę środowiska naturalnego. Szybki rozwój państwa spowodował 

znaczne zmiany w przyrodzie. Nie zgadzano się na zabieranie gospodarstw farmerom,           

a wręcz dzięki interwencji państwa zadbano o ich utrzymanie. Obserwując sytuację 

ludności niepracującej, stworzono system prac publicznych. Wielu obywateli znalazło 

zatrudnienie przy budowie np. elektrowni. Przez siedem miesięcy pierwszej prezydentury 

Roosevelt'a wydano średnio 21 milionów dolarów miesięcznie na pomoc finansową, czyli 

mniej niż H. Hoover w ostatnich miesiącach urzędowania . 736

 Nie wszystkie postulaty i pomysły prezydenta Roosevelt’a podobały się jego 

współpracownikom z partii. Powstała grupa działaczy, która nie zgadzała się z programem 

zmian społecznych. Już w 1934 roku zawiązała się American Liberty League, na czele 

której stanął J. J. Raskob. Znaleźli oni zrozumienie u członków Partii Republikańskiej, 

którzy zarzucali Rooseveltowi to, że nie przedstawił jasnego planu wzmocnienia 

amerykańskiego przemysłu . Ustaw zaproponowanych przez prezydenta Roosevelt’a nie 737

popierał wielki biznes, bo uniemożliwiały one spekulacje giełdowe i wstrzymywały 

przejmowanie firm. Powstawały specjalne agencje, które kontrolowały firmy 

 Bankowe wakacje zostały wprowadzone 5 marca 1933 roku czyli dzień po zaprzysiężeniu                          734

F. D. Roosevelt’a na prezydenta USA.
 J. Heideking, Amerykańscy prezydenci … op. cit., s. 377.735

 R. Nowaczewska, Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1937, 736

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 270.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 230-231.737
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telekomunikacyjne i radiowe. Również pracodawcy nie popierali części ustaw, ponieważ 

pozwalały one pracownikom organizować się w związki zawodowe .  738

 Propozycje legislacyjne prezydenta Roosevelt’a oczywiście uzależnione były od 

woli Kongresu. W tym zakresie prezydent mógł liczyć na przychylność, bo Partia 

Demokratyczna miała większość w Senacie i Izbie Reprezentantów. Demokraci umacniali 

swoją pozycję na amerykańskiej scenie politycznej. Uzyskali przewagę w Kongresie, co 

było wypadkową zwiększonego poparcia. Elektorat Partii Demokratycznej w tym czasie 

stanowili robotnicy, farmerzy, kobiety, imigranci i różne grupy etniczne, mieszkańcy 

Południa. Z punktu widzenia podziałów majątkowych wśród zwolenników Demokratów 

znajdowali się ludzie ze wszystkich grup - zarówno uboższych, jak i zamożniejszych. 

Osoba prezydenta Roosevelt’a przyczyniła się do tego, iż poparcie dla partii wyrazili także 

katolicy. W bliskim otoczeniu prezydenta znaleźli się ludzie młodzi, co według niego 

miało wpłynąć na system pracy i na ocieplanie wizerunku prezydenta i partii. Roosevelt w 

czasie swoich podróży po stanach umiał zjednywać sobie ludzi. Dodatkowo dobrze 

zorganizowana machina partyjna wpływała na rozszerzenie elektoratu o osoby, które do tej 

pory nie popierały Demokratów. Znaczna część społeczeństwa twierdziła, że dzięki osobie 

prezydenta Roosevelt’a udało się odbudować państwo, że właśnie on znalazł środek na 

wyjście z tej trudnej dla wszystkich sytuacji . Pierwsza prezydentura Roosevelt’a 739

przyniosła umocnienie Demokratów na scenie politycznej, którzy w roku 1936 posiadali 

322 miejsca w Izbie Reprezentantów i 76 miejsc w Senacie . 740

 Z tak mocnym zapleczem Demokraci mieli duże szanse na ponowne wygranie 

wyborów prezydenckich. Jednocześnie Roosevelt obawiał się, że jego administracja może 

być bardzo ostro krytykowana i czynił wiele wysiłków, by ograniczyć podstawy do 

ataków, zwłaszcza personalnych. W rozmowach ze swoimi współpracownikami prosił ich, 

by nie ulegali krytycznym opiniom, wielokrotnie sprawdzał teksty swoich przemówień, by 

nie dać powodów do rzucania oszczerstw i pomówień . Nadszedł czas konwencji 741

partyjnej, którą Demokraci zorganizowali w Philadelphii  w dniach od 23 czerwca do 27 

czerwca 1936 roku. Delegaci przez aklamację udzielili poparcia dla F. D. Roosevelt’a           

 J. Archer, Tajny spisek przeciw Rooseveltowi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, s. 34.738

 T. H. Kean, The Politics of Inclusion, Free Press of Glencoe, London: Collier Macmillan, New York 739

1988, s. 240.
 W. Manchester, The Glory and the Dream: a narrative history of America, 1932-1972, Little Brown, 740

Boston 1974, s. 105. 
 G. McJimsey, The Presidency of FDR, University Press of Kansas, Kansas 2006, s. 132. 741
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i Johna Nance'a Garnera. Tych dwóch kandydatów miało wystąpić w nadchodzących 

wyborach prezydenckich . Jedną z pierwszych spraw, nad którą postanowili debatować 742

delegaci, była sprawa liczby głosów uprawniających kandydata do startu w wyborach 

prezydenckich. F. D. Roosevelt chciał, by zrezygnować z reguły otrzymania przez 

kandydata 2/3 głosów delegatów . Uważał, że najlepszą zasadą byłoby uzyskanie przez 743

kandydatów większości głosów. By przekonać do swojego pomysłu delegatów, pojawił się 

na zebraniu konwencyjnym. W przemówieniu poruszył zagadnienia dotychczasowej 

polityki, przypominając m.in. to, że jego pomysły dotyczące programu prac publicznych 

pozwoliły na rozwiązanie problemu bezrobocia w USA. Zadeklarował zamiar kontynuacji 

tych działań. Delegaci uznali także, że dzięki pomocy rządu federalnego udało się wpłynąć 

na rozwój prywatnego przemysłu. Prezydent Roosevelt konsekwentne popierał wspieranie 

farmerów, co spotkało się z dużą aprobatą. Warto zaznaczyć, że w czasie konwencji 

delegaci nie rozmawiali w ogóle o sprawie obronności państwa. W kwestii polityki 

zagranicznej uznali, że USA powinny być neutralne. Uważali, że należy nadal rozwijać 

handel zagraniczny . Działania Roosevelt’a i jego administracji w obszarze społecznym        744

i ekonomicznym były doceniane i popierane w amerykańskim społeczeństwie, co dało 

prezydentowi silną pozycją wyjściowa w staraniach o drugą kadencję .  745

 Po porażce z roku 1932 Republikanie w czasie spotkania konwencyjnego długo 

zastanawiali się, którego z kandydatów wybrać, by mógł odebrać władzę Rooseveltowi.      

W czasie konwencji gubernator stanu Kansas Alfred Landon zdobył znaczne poparcie 

delegatów. To spowodowało, że dotychczasowy lider William Borah wycofał się                  

z dalszych startów. W czasie konwencji Landon nie pojawił się osobiście, wysłał tylko 

telegram, w którym podziękował za wybór jego osoby. Na stanowisko wiceprezydenta 

wybrano Franka Knox’a .  746

 Documents of American History, Vol. II, since 1898, red. H. Steele Commager, s. 355; Zob. szerz.: 742

Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Philadelphia, Pennsylvania, 
June 23rd – June 27th 1936, s. 192.

 M. Landy, FDR and John L. Lewis: The Lessons of Rivalry, [w;] Modern presidents and the presidency, 743

Lexington books, Lexington 1985, s. 106-107.
 Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Philadelphia, 744

Pennsylvania, June 23rd – June 27th 1936, s. 26-124.
 P. F. Boller Jr, Presidential Campaigns: from George Washington to George W. Bush, Oxford University  745

Press, New York 2004, s. 240.
 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1936-overvie/,      746

z dn. 01.10.2019. 
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 Wybory odbyły się 7 listopada 1936 roku. Zwycięstwo odnieśli kandydaci 

Demokratów. Prezydent Roosevelt i John Garner zdobyli 27 752 648 głosów, co dało 

wynik procentowy w wysokości 60,80%. Kandydaci Partii Republikańskiej Alfred Landon 

i Frank Knox uzyskali 16 681 862 głosów, co dało wynik procentowy 36,54%. Głosowanie 

elektorskie potwierdziło wygraną F. D. Roosevelt’a i J. Garnera. Zdobyli oni 523 głosy, 

czyli 98,5% wszystkich głosów elektorskich.  Kandydaci Republikanów dostali 8 głosów 

elektorskich, czyli tylko 1,5% wszystkich głosów . Republikanie byli w posiadaniu 747

głosów elektorskich ze stanu Vermont i ze stanu Maine. We wszystkich pozostałych 46 

stanach wygrał F. D. Roosevelt . Dla Republikanów była to jedna z większych porażek. 748

Żaden z wcześniejszych kandydatów Partii Demokratycznej nie zdobył tylu głosów . 749

Ważnym bodźcem, który przyczynił się do tego spektakularnego sukcesu, była poprawa 

sytuacji ekonomicznej państwa, a także osobiste przywództwo Roosevelt'a.  

 Na początku drugiej prezydentury Roosevelt doprowadził do wprowadzenia kilku 

inicjatyw, o których mówił w czasie kampanii wyborczej. Zaczął obowiązywać The 

National Labor Relation Act, zwany także Wagner Act, który gwarantował pracownikom 

sektora prywatnego prawo do organizowania się w związki zawodowe. Akt ten deklarował 

także poprawę ich warunków pracy. Następnie prezydent Roosevelt stworzył National 

Labor Relations Board, który miał być gwarantem dla obietnic danych wcześniej 

pracownikom, i kolejny Works Progress Administration, który powołano, by aktywizować 

bezrobotnych. Program zakładał znalezienie pracy dla osób bezrobotnych . Sam 750

prezydent w czasie swojego inauguracyjnego wystąpienia mówił, że każdy obywatel jego 

państwa miał prawo do zaspokajania trzech potrzeb: przyzwoitych domów, pracy.                 

i zabezpieczenia przed sytuacjami trudnymi . Warto zaznaczyć, że już podczas Gilded 751

Age (Wieku Pozłacanego) w XIX stuleciu w USA wytworzyły się tak jaskrawe 

nierówności i dochodziło do takich przejawów niesprawiedliwości, iż rząd musiał zacząć 

działać, żeby zapobiec stoczeniu się Ameryki w ciemne wieki autokracji, przeciwko której 

walczono w wojnie o niepodległość. Program, który proponował Roosevelt, regulował 

rynki finansowe, ustanawiał maksymalną liczbę godzin pracy i płacę minimalne, 

 Ibidem, z dn. 01.10.2019. 747

 http://www.270towin.com/1936_Election/interactive_map, z dn. 01.10.2019.748

  N. J. Luts, The History of the Republican Party, Chelsea House Publishers, Philadelphia 2000, s. 49.749

 L. I. Gerdes, 1930’s, Greenhaven Press, San Diego 2000, s. 113.750

 L. Zyblikiewicz, USA, Trio, Warszawa 2004, s. 147. 751
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finansował publiczne przedsięwzięcia budowlane, wdrażał programy socjalne, np. pomoc 

żywnościowa dla bezrobotnych . Cały czas również F. D. Roosevelt mówił i podkreślał, 752

że jednostka powinna mieć pełną swobodę działania, aby móc się maksymalnie 

realizować .   753

 Nie wszystkie programy, które proponował prezydent Roosevelt, zostały 

wprowadzone. Sąd Najwyższy składał się z konserwatywnych sędziów, którzy uważali, że 

zmiany proponowane w ramach programu New Deal’u były przejawem zbyt dużej 

interwencji rządu w sprawy społeczno-gospodarcze. Najwyższy organ sądowniczy w USA 

postanowił całkowicie znieść dwie ustawy postulowane przez prezydenta Roosevelt’a. 

Były to ustawy: o zarządzie odbudowy gospodarczej i o przystosowaniu rolnictwa. Ustawę           

o rolnictwie Sąd Najwyższy uznał za niekonstytucyjną, ponieważ niewłaściwie 

dokonywała ona przesunięcia uprawnień z władzy ustawodawczej na wykonawczą.             

W sprawie drugiej ustawy również zapadł podobny wyrok. W orzeczeniu zostało zapisane, 

że niezgodne w niej było nadużycie uprawnień podatkowych. Prezydentowi decyzje te nie 

spodobały się. Uważał bowiem, że sędziowie pochodzili jeszcze z nominacji 

Republikanów i dlatego chcieli działać na jego niekorzyść. Ta sytuacja stworzyła podstawy 

do propozycji reformy dotyczącej kształtowania składu Sądu Najwyższego. Roosevelt 

złożył w Kongresie projekt, który zawierał propozycję nadania prezydentowi prawa do 

wyznaczania następcy każdego ustępującego sędziego, który ukończył siedemdziesiąty rok 

życia. W tym czasie aż 6 sędziów przekroczyło tę granicę wieku. Gdyby prezydent 

Roosevelt uzyskał taką zgodę, mógłby powiększyć skład sądu do 15 osób, wybierając 

swoich sędziów. Jednakże projekt ten nie został wprowadzony w życie . Nie udało się 754

prezydentowi przekonać członków Kongresu do tej zmiany. Po pięciu miesiącach 

ostatecznie przestał forsować swój pomysł. Tym samym nie udało mu się umniejszyć 

znaczenia Sądu Najwyższego . Sam pomysł był natomiast ostro krytykowany, wielu 755

przeciwników Roosevelt’a uważało, że reforma dotycząca składu Sądu Najwyższego była 

planowana już przed wyborami prezydenckimi, jednakże w obawie przed możliwą utratą 

poparcia, nie wspomniał o niej w czasie kampanii .  756

 A. Partanen, Ameryka po nordycku, W poszukiwaniu lepszego życia, Wydawnictwo Uniwersytetu 752
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 M. A Jones, Historia USA, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2002, s. 539.754

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 233. 755

 F. R. Kent, The Democratic Party, Johnson Reprint Corporation, New York & London 1968, s. 513.756
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 Ci jednak, którzy nie zgadzali się z jego stylem prowadzenia polityki, przechodzili 

do Partii Republikańskiej. Zdarzało się też tak, że działali razem z Republikanami                

w Kongresie, stając się opozycją. Prezydent, tracąc konserwatywnych członków partii, 

chciał zastępować ich progresywistami, którzy popieraliby jego politykę zmian wewnątrz 

państwa. Pod koniec drugiej prezydentury ilość proponowanych zmian w polityce 

wewnętrznej malała. Coraz więcej miejsca prezydent Roosevelt zaczął poświęcać 

kwestiom polityki zagranicznej .  757

 O wybuchu II wojny światowej w Europie powiadomił prezydenta Roosevelt’a 

telefonicznie pełniący obowiązki ambasadora we Francji W. C. Bullitt . Początkowy 758

izolacjonizm Stanów Zjednoczonych pokazał Europie, że musiała sobie radzić sama            

z problemem wojny. Hitler, patrząc na pierwsze ruchy USA, utwierdził się w przekonaniu, 

że Europa pozostawiona została bez wsparcia silnego państwa . Świat pogrążony był         759

w wojnie, to jeszcze bardziej motywowało Roosevelt’a do ponownego startu                     760

w wyborach. W USA zaczęły narastać nastroje antyniemieckie. Społeczeństwo obawiało 

się, że w wyniku prowadzonych działań wojennych po drugiej stronie oceanu rząd będzie 

chciał rozpocząć przygotowania do wzmocnienia państwa. Jednak widmo wojny było 

jeszcze odległe. Prezydenta Roosevelt’a bardziej interesowały losy jego państwa. Obawiał 

się on tego, iż jeśli nie zostanie ponownie wybrany, to nie będzie mógł kontynuować 

swojego programu naprawczego państwa. Jego trzecia kadencja byłaby niezgodna                

z tradycją, bo od G. Washingtona kadencje były dwukrotne. F. D. Roosevelt byłby 

pierwszym, który w momencie startu i potencjalnej wygranej sprawowałby urząd po raz 

trzeci. Jednakże prezydent Roosevelt był przekonany, że nie mógł postąpić inaczej. 

Uważał, że gdyby nie wystartował ponownie, to jego partia mogłaby zejść na 

konserwatywną drogę działania . 761

 Konwencja w 1940 roku odbyła się w Chicago w dniach 15-18 lipca. Z racji 

trwających działań wojennych na różnych frontach od 1939 roku delegaci partii 

rozmawiali o przyszłości państwa amerykańskiego. Delegaci zastanawiali się, czy należy 

zaangażować się w konflikt wojenny. Prezydent Roosevelt po dwóch kadencjach nadal 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 234. 757

 L. Pastusiak, 400 lat stosunków polsko-amerykańskich (1608-2008), Vol. 1, Warszawa 2010, s. 363. 758

 P. Matera, R. Matera, Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776 – 2004, 759

Warszawa 2007, s. 153. 
 R. F. Himmelberg, The Great Depression and the New Deal, Greenwood Press, Westport 2001, s. 66. 760

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 234. 761
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miał w planach start w wyborach. Delegaci wyrażali opinię, że zmiana obecnego 

prezydenta może wpłynąć negatywnie na politykę państwa. Obawiali się także tego, iż nie 

byliby w stanie znaleźć godnego następcy Roosevelt’a, który kontynuowałby politykę New 

Deal'u. Tym samym prezydent Roosevelt ogłosił, że jeśli taka była wola delegatów, to 

zgłosi po raz trzeci swoją kandydaturę. Poparcie dla niego było bardzo wysokie. W trzecim 

dniu konwencji ogłoszono, że mandat uzyskał ponownie Roosevelt. Po tym jak dokonano 

ponownego wyboru F. D. Roosevelt’a, ten w audycji radiowej podziękował za zaufanie.         

W audycji powiedział, że zgodził się na ponowny start, ponieważ sytuacja w Europie            

i w Azji była niebezpieczna nie tylko dla Ameryki, ale i dla całej reszty świata . Pomimo 762

jednak tego, iż Roosevelt otrzymał poparcie, delegaci nie chcieli oni zgodzić się na start      

w wyborach Sekretarza Rolnictwa Henry’ego A. Wallace’a. Uważali, że jego przeszłość 

dyskredytowała go. Henry A. Wallace to były Republikaninem. Pojawienie się na 

konwencji Pierwszej Damy Eleonory Roosevelt miało pomóc w przekonaniu delegatów, że 

głosy na Wallace’a nie byłyby stracone. Ponadto w czasie konwencji ustalono platformę 

działania na najbliższe lata. Pierwsze, na co położono nacisk, to polityka obronności 

państwa. Po drugie, kontynuacja polityki New Deal’u. Skupiono się na dalszym rozwoju 

rolnictwa i rynku pracy. Trzeci postulat dotyczył wzmocnienia opieki społecznej. 

Skupienie się na tych postulatach miało umocnić państwo i sprawić, że nadal rosłoby          

w siłę . Prezydent Roosevelt mówił dużo o tym, że jedność w Partii Demokratycznej była 763

ważna. Zapewniał delegatów w czasie spotkania w Chicago, że obiecuje wypełniać swoje 

obowiązki jak najlepiej. Zaznaczył, że jako partia większościowa muszą zrobić wszystko, 

by taki stan jak najdłużej utrzymać . 764

 Po drugiej stronie areny politycznej USA w obozie Republikanów w czasie 

spotkania konwencyjnego wybrano Wendell’a Wilki’ego. Oprócz niego startowali               

T. Dewey z New York, R. Taft z Ohio i A. H. Vandenberg z Michigan. Początkowo 

wygrywali Dewey i Taft. Jednak ostatecznie wybrano W. Wilki’ego. Stanowisko 

wiceprezydenta miałby objąć Charles L. McNary . W czasie kampanii kandydaci Partii 765

Republikańskiej obwiniali prezydenta Roosevelt’a o złą realizacją programów New Deal’u. 

 B. Fish, The History of the Democratic Party, Chelsea House Publishers, Philadelphia 2000, s. 46. 762

 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29597, z dn. 30.10.2019.763

 R. C. Sautter, E. M. Burke, Inside the wigwam … op. cit., s. 167. 764

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1940-overview/, 765

z dn. 30.10.2019.
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Wart zaznaczenia był fakt, iż kandydat Partii Republikańskiej w czasie prowadzenia 

kampanii nie odnosił się do sprawy wojny .  766

 Wyniki głosowania wyborczego potwierdziły wygraną Roosevelt’a. Kandydat 

Partii Demokratycznej zdobył 449 głosów elektorskich, a jego przeciwnik otrzymał 

zaledwie 82 głosy. Tutaj przewaga była duża. Jednak, gdy patrzymy na wyniki głosowania 

powszechnego, to procent głosów uzyskanych w czasie tych wyborów przez Roosevelt’a 

był mniejszy niż w latach wcześniejszych. F. D. Roosevelt zdobył w 1940 roku tylko 

54,7% głosów. W latach wcześniejszych, tj. w 1932 roku zdobył 57,3% głosów, a w 1936 

roku 60,2% głosów. Dokładny wynik wyborów przedstawia mapa poniżej.  

Mapa 17. Wynik wyborów prezydenckich w roku 1940 w USA 

Źródło: http://www.historycentral.com/elections/1940state.html, z dn. 30.10.2019. 

 Przeciwnik Roosevelt’a zdobył większość w takich stanach jak: obie Dakoty, 

Nebraska, Kansas, Iowa, Colorado, Indiana, Michigan, Maine i Vermont. W pozostałych 

stanach większość głosów uzyskał kandydat Demokratów . Prezydent Roosevelt zdobył 767

większość głosów w dużych miastach. Jedynie w Cincinnati nie głosowano na niego. 

Kandydat Demokratów zebrał głosy w takich stanach jak: Illinois, New York, Missouri, 

Ohio czy Wisconsin .    768

 Trzecią kampanię Roosevelt wygrał dzięki sprzeciwowi społeczeństwa 

amerykańskiego wobec izolacjonistów. Inny czynnik, który przyczynił się do wygranej 

Roosevelt’a, to niewielkie poparcie, jakim cieszył się jego kontrkandydat, Republikanin 

 L. Pastusiak, Droga Stanów Zjednoczonych do mocarstwowości, Wyższa Szkoła Studiów 766

Międzynarodowych, Łódź 2007, s. 183. 
 E. H. Roseboom, A Short History of Presidential Elections, Collier Books, New York 1967, s. 475.767

 W. Binkley, American Political Parties their natural history, Knopf, New York 1962, s. 383.768
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Wilkie. Prezydent rozpoczął swoją trzecią kadencję, chciał zmienić trochę swój wizerunek. 

Obawiał się jednak, że jego poparcie nie będzie wysokie, ponieważ w licznych stanowych 

i lokalnych organizacjach partyjnych wielu było konserwatystów, którzy nie popierali 

prezydenta liberała. Partia Demokratyczna w czasie tej prezydentury nie funkcjonowała 

najlepiej. Roosevelt zdawał sobie z tego sprawę. Uważał, że członkowie partyjni często 

popełniali błędy, brakowało dyscypliny, a agencje, którymi zarządzali Demokraci, 

kierowane były przez ludzi bez odpowiednich kompetencji. Prezydent Roosevelt chciał 

zmienić wizerunek partii doprowadzając do jedności w stronnictwie. Priorytetem dla 

prezydenta było odbudowanie silnej partii. W Partii Demokratycznej zaczęły pojawiać się 

pomniejsze frakcje, które nie popierały planów polityki społeczno-gospodarczej 

prezydenta. Liberalni Demokraci chcieli podniesienia podatków najbogatszym. 

Konserwatywni Demokraci uważali, że należało zlikwidować pewne organizacje 

utworzone w ramach New Deal’u. Zniesiono takie organizacje jak National Resources 

Planning Board i Farm Security Administration. Grupa ta także nie zgadzała się na 

zwiększenie podatków . Prezydent chciał ograniczenia zarobków robotnikom, 769

proponował robić to stopniowo, by nie zaostrzyć relacji ze związkami zawodowymi. 

Polityka administracyjna prezydenta Roosevelt’a na początku lat 40. XX wieku zmierzała 

do mobilizacji gospodarczej. Programy, które chciał wspierać, przyniosły taki efekt, że nikt 

nie tracił miejsc pracy, a w wielu przypadkach następował wzrost stopy życiowej 

obywateli . 770

 W czasie trwania trzeciej prezydentury Roosevelt'a trwała w Europie II wojna 

światowa. Początkowo jednak prezydent Roosevelt nie poświęcał czasu na sprawy 

zagraniczne . Przedstawił Kongresowi znaczny budżet wojskowy i miał nadzieję, na 771

szybkie zwiększenie siły wojskowej państwa . Od listopada 1940 roku zaczął się okres 772

budowania potęgi militarnej USA, która miała zagrozić państwom Osi . Najpierw 773

Amerykanie nie popierali tego pomysłu. Prezydent Roosevelt w jednym ze swoich 

przemówień zwrócił uwagę na wolności, które należą się każdemu człowiekowi. Wśród 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 235.769

 R. Polenberg, Amerykański „Front Wewnętrzny” podczas II wojny światowej, [w:] Historia Stanów 770

Zjednoczonych Ameryki Tom 4, 1917-1945, red. A. Bartnicki, Z. Kwiecień, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1995, s. 292-295.

 B. Grzeloński, Dyplomacja USA 1919-1939, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2004, s. 49.771

 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji … op. cit., s. 598.772
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tych wolności wymienił: wolność słowa, wolność wyznania, wolność od strachu i wolność 

od niedostatku . Chciał w ten sposób przekonać Amerykanów, dlaczego chce 774

przygotować państwo na wypadek, gdyby trzeba było przystąpić do wojny. Włączenie się 

Stanów Zjednoczonych do wojny nastąpiło za sprawą japońskiego ataku na bazę Pearl 

Harbour 7 grudnia 1941 roku.  

 Pomimo trwających działań wojennych Demokraci zbliżali się do kolejnego zjazdu 

partii. Konwencja w 1944 roku została zwołana w Chicago. Delegaci obradowali w dniach 

od 19 do 21 lipca. Jako kandydat na kolejną, już czwartą, kadencję został wybrany              

F. D. Roosevelt. Wybór kandydata na stanowisko wiceprezydenta okazał się dla wszystkich 

zgromadzonych delegatów trudnym. Nie chcieli popierać kandydatury Wallace’a, choć 

uzyskał on większość głosów już w pierwszym głosowaniu. Drugim kandydatem był Harry 

S. Truman, który w czasie drugiego głosowania zdobył większość głosów i zdeklasował 

Wallace’a. Sam prezydent Roosevelt wykazywał zadowolenie z takiego wyniku 

głosowania. Konwencja odbywała się w czasie, kiedy świat zdominowany był przez 

globalną wojnę. Dlatego wiele czasu poświęcano dyskusjom na temat utworzenia 

organizacji międzynarodowej będącej kontynuacja Ligi Narodów, jednak skutecznej           

w zapobieganiu kolejnym konfliktom. Inne dyskutowane kwestie międzynarodowe to     

m.in. poparcie dla utworzenia wolnego i demokratycznego państwa żydowskiego. Wśród 

zagadnień polityki wewnętrznej, które poruszano na konwencji znalazły się m.in. 

problemy kobiet i osób niepełnosprawnych .  775

 Republikanie w czasie swojej konwencji w Chicago w dniach 26-28 czerwca 1944 

roku nie byli zgodni, który z kandydatów powinien zostać wybrany na rywala 

urzędującego prezydenta Roosevelt’a. Początkowo myślano o tym, by wybrać generała 

Douglasa MacArthura, lecz później okazało się, że jego kandydatura nie była odpowiednia. 

Gdyby wystartował, nie mógłby prowadzić kolejnych walk w rejonie Pacyfiku. Thomas 

Dewey również chciał zgłosić gotowość, ale nie mógł przewodzić swojej kampanii, bo 

piastował urząd gubernatora New York. Kolejny kandydat W. Willkie nie otrzymał 

ponownej nominacji i wycofał się z ubiegania o najwyższy urząd w państwie. Dlatego 

 J. L. Smith, Ideas that shape a Nation. A Survey of historical ideas important to the Development of the 774

United States, Suncrest Publications, Las Cruces 2010, s. 301-302. 
 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29598, z dn. 31.10.2019.775
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zapewne już w czasie pierwszego głosowania wybrano T. Deweya, wspólnie z nim miał 

wystartować John W. Bricker .  776

 Wybory w 1944 roku były kolejnymi, w których wygrał F. D. Roosevelt. Zdobył on 

wspólnie z kandydatem na wiceprezydenta H. Trumanem 25 612 916 głosów, co dało im 

wynik procentowy w wysokości 53,39%. Ich przeciwnicy T. Dewey i J. Bricker otrzymali 

22 017 929 głosów. Procentowo kandydaci Republikanów zebrał 45,89%. W głosowaniu 

elektorskim kandydaci Demokratów zdobyli 432 głosy, czyli 81,4% głosów. Natomiast 

Republikanie wzięli 99 głosów, czyli 18,6% głosów elektorskich . Na kandydata 777

Republikanów zagłosowali elektorzy z takich stanów jak: obie Dakoty, Colorado, 

Wyoming, Kansas, Nebraska, Ohio, Indiana, Iowa, Wisconsin, Vermont i Maine.                

W pozostałych stanach zwycięstwo odniósł prezydent Roosevelt . Jednak niestety             778

w niedługim czasie zmarł i jego miejsce na fotelu prezydenta zajął H. Truman. Obejmując 

to stanowisko dość niespodziewanie, H. Truman chciał kontynuować te sprawy, które 

rozpoczął Roosevelt. Jego rządy różniły się od sposobu sprawowania władzy przez 

poprzednika. Zaczynając od samego stylu rządzenia po jego zachowanie. Prezydent 

Truman był zdeterminowany, by pokazać, że państwo po śmierci jednego z najlepszych 

prezydentów może funkcjonować normalnie. Choć niestety nie udało się utrzymać 

przewagi Demokratów w Kongresie. W czasie wyborów w 1946 roku okazało się, że 

Demokraci stracili większość w Kongresie i był to pierwszy raz od 1928 roku . Pomimo 779

tego prezydent Truman zaczął przygotowywać się do nowego programu zmian, nazwanego 

Fair Deal (Sprawiedliwy Ład), który miał po części bazować na programie jego 

poprzednika. Jednak zmiany te musiały jeszcze chwilę poczekać, bo nadal trwała wojna. 

Sam prezydent Truman nie miał jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakończenia 

działań wojennych . Wiedział jednak, że prezydent Roosevelt włożył wiele wysiłku w to, 780

by przyspieszyć zakończenie konfliktu. Na konferencji w Poczdamie, kończącej II wojnę 

światową, obok przywódców radzieckich i angielskich miejsce zajął H. Truman.   

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1944-overview/, 776

z dn. 31.10.2019.
 Ibidem, z dn. 31.10.2019. 777

 http://www.270towin.com/1944_Election/, z dn. 01.11.2019.778

 A. L. Hamby, Democratic Moment: FDR to LBJ … op. cit., s. 267.779

 M. G. Roskin, R. L. Cord, J. A. Medeiros, W. S. Jones, Political Science, Upper Saddle River, Pearson 780

2014, s. 29. 
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 W odniesieniu do wewnętrznych spraw USA priorytetem prezydenta Trumana było 

przezwyciężenie powojennej recesji. Chciał również obniżyć wysoką inflację, jednak nie 

udało mu się to, ponieważ amerykański Kongres zlikwidował federalny organ kontroli cen. 

Truman uważał, że należało zapobiec fali strajków robotniczych poprzez wprowadzenie 

ustawodawstwa antyzwiązkowego. Ruch ten spowodował utratę poparcia robotników . 781

Ponadto w amerykańskim Kongresie po kolejnych wyborach Demokraci stracili 

większość. Dodatkowo wśród członków Partii Demokratycznej widoczny był rozłam. 

Znaczna część liberałów i konserwatystów z Południa zaczęła odchodzić od Demokratów. 

Był to sygnał dla prezydenta Trumana, że zbliżająca się konwencja może przynieść 

porażkę, czyli prezydent może nie otrzymać nominacji. 

 Konwencja Demokratów w 1948 roku odbyła się w Philadelphii w dniach od 12 do 

14 lipca. Kwestia, która już na początku obrad poróżniła delegatów, zogniskowana była 

wokół kwestii praw jednostki. W czasie jednego z pierwszych głosowań 13 delegatów ze 

stanu Alabama i wszyscy delegaci ze stanu Missisipi demonstrowali swoją dezaprobatę dla 

programu partii. Mowa Humphrey’a wyrażała stanowisko Partii Demokratycznej,                 

a jednocześnie okazało się, że w jej szeregach istnieje znaczący opór przeciwko takiej 

polityce, co stało się podstawą powstania w środowisku Demokratów nowej frakcji. Grupa 

przeciwników rozszerzania praw obywatelskich na mniejszości rasowe opuściła oficjalną 

konwencję partyjną i zorganizowała spotkanie w Birmingham, w stanie Alabama 17 lipca 

1948. Spotkanie przybrało postać alternatywnej konwencji, w trakcie której miano wyłonić 

kandydata na prezydenta, a jednocześnie dało początek ruchowi nazywanemu State’s 

Rights Democratic Party (Ruchu Praw Stanowych Partii Demokratycznej). Ruch ten 

nazywany był także Dixiecrats. Jak wspomniano, w czasie tego pierwszego spotkania 

Dixiecrats chcieli wybrać swojego kandydata, który miał wystartować w przyszłych 

wyborach prezydenckich. Początkowo wskazano dwóch kandydatów - Benjamina                

T. Laney'a i Fielding L. Wrighta. Jednak B. T. Laney oznajmił, że nie chce być kandydatem 

powstającej partii trzeciej. Ostatecznie nominacje ruchu otrzymali Storm Thurmold.              

i F. L. Wright. Nominacja Thurmond’a spotkała się z pozytywnymi reakcjami członków 

ruchu i ówczesnej prasy . Program, który zaprezentował Thurmond, był skupiony na 782

kwestiach praw ludności do godnego życia. Członkowie formułującego się ruchu 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 239-240.781

 K. Frederickson, The Dixiecrat Revolt and the End of the Solid South, 1932-1968, University of North  782

Carolina Press, Chapel Hill 2003, s. 135–142.
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postanowili zorganizować drugie spotkanie. Odbyło się ono 14 sierpnia 1948 roku.                 

W czasie tego posiedzenia został przyjęty program, który miał doprowadzić do przyszłego 

zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Jego główne punkty obejmowały sprzeciw wobec 

zwalczania segregacji rasowej. Stwierdzono, że każdy pracodawca powinien mieć prawo 

wybierać swoich pracowników. Sprzeciwiono się uchyleniu statusu ras. Z tak 

przygotowanym programem i wybranymi kandydatami członkowie ruchu liczyli na 

zdobycie znacznej ilości głosów. Oszacowano liczbę zwolenników tego ruchu na około        

6 tysięcy osób. Rozłam na Konwencji nie przeszkodził jednak w uzyskaniu nominacji 

Partii Demokratycznej przez H. Trumana, który już w pierwszym głosowaniu uzyskał 

nominację do startu w wyborach prezydenckich. Senator ze stanu Kentucky Alben            

W. Barkley miał wystartować w wyborach jako wiceprezydent. Wybory w 1948 roku nie 

potwierdziły, że ruch Dixiecrats stał się nową partią trzecią, ale był alternatywą dla 

niezdecydowanych wyborców Partii Demokratycznej, którzy nie akceptowali kandydatury 

H. Trumana .  783

 Partię Republikańską zadowalały problemy organizacyjne u Demokratów. Widzieli 

w tej sytuacji szansę na odebranie władzy swoim przeciwnikom politycznym. Konwencja 

Partii Republikańskiej odbyła się 21-25 czerwca 1948 roku. W czasie głosowania wybrano 

T. Deweya i E. Warrena. Republikanie uważali, że mogą odnieść zwycięstwo. Sam              

Dewey wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że wierzy w to, że pokona 

kandydata Demokratów .  784

 Wynik wyborów okazał się pomyślny po raz kolejny dla Partii Demokratycznej.   

Truman zdobył 24 105 810 głosów, czyli 49,5% głosów społeczeństwa. Liczba zebranych 

przez niego głosów elektorskich wyniosła 303. Kandydat Partii Republikańskiej otrzymał 

niewiele mniej głosów społeczeństwa, bo 21 970 064 głosy, co dało mu 45,1% wszystkich 

głosów. Ilość zdobytych przez T. Deweya głosów elektorskich wyniosła 189. Kandydat 

powstałego ruchu Dixiecrat zebrał 1 169 114 głosów powszechnych, co dało wynik 

procentowy w wysokości 2,4% , oraz wziął 39 głosów elektorskich, co dało wynik 7,3%. 785

Wyniki wyborów pokazały, że Dixiecrats odnieśli zwycięstwo w takich stanach jak: 

Louisiana, Mississippi, Alabama, South Carolina i uzyskali jeden głos elektorski                 

 https://www.270towin.com/1948_Election/, z dn. 03.09.2019. 783

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1948-overview/, 784

z dn. 04.11.2019.
 https://www.270towin.com/1948_Election/, z dn. 04.11.2019.785
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w Tennessee . Kandydat Republikanów wygrał w 16 stanach, a H. Truman wygrał w 28 786

stanach. Dokładny rozkład głosów przedstawia mapa poniżej. 

Mapa 18. Wynik wyborów z 1948 roku  

Źródło: https://www.270towin.com/1948_Election/interactive_map, z dn. 18.12.2022.  

 Zaskoczeniem dla członków Partii Demokratycznej, a szczególnie dla H. Trumana, 

był tak dobry wynik powstałego ruchu Dixiecrats. Członkowie tego ruchu skutecznie 

wpłynęli na utratę głosów na Południu, o które kilka lat wcześniej zabiegał prezydent 

Roosevelt. Przed prezydentem Trumanem stanęło zadanie nawiązania w swoim programie 

do haseł głoszonych przez ruch Dixiecrats. Pomimo dobrego wyniku wyborczego w czasie 

wyborów w 1948 roku część członków odłamu Dixiecrats podjęła decyzję o rozwiązaniu 

organizacji. Prezydent Truman i pozostali członkowie Partii Demokratycznej obiecali, że 

członkowie ruchu otrzymają zaproszenia na kolejną demokratyczną konwencję w 1952 

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1948-overview/, 786

z dn. 01.09.2019. 
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roku. Jednak część członków grupy na czele z Leandrem Perezem ze stanu Louisiana 

chciała, by ruch nadal istniał. Jednak istniał on w jednym stanie i nie odegrał już 

większego znaczenia przez całą kadencję Trumana . 787

 Po wygranych wyborach przed prezydentem Trumanem stało wiele wyzwań.           

W czasie swoich spotkań z wyborcami obiecywał, że zajmie się najpilniejszymi sprawami 

dotyczącymi życia mieszkańców. Próbowano oszacować liczbę obywateli, z którymi 

spotkał się prezydent Truman i oceniono, że było to 6 milionów. Na początku kadencji 

Truman określił trzy główne obszary swojej działalności. Pierwsze pole to reforma 

systemu opieki społecznej. Drugie pole odnosiło się do praw obywatelskich. Trzecie pole 

dotyczyło zmian w gospodarce państwa . W ramach Fair Deal’u prezydent Truman 788

chciał wprowadzić 25 punktów, które miałyby polepszyć życie obywateli. Wśród punktów 

znalazły się te dotyczące kontrolowania cen kredytów, płac i czynszów. Prezydent Truman 

chciał wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne. Uważał, że należało bardziej 

skupić się na kwestiach edukacji społeczeństwa. W ramach Sprawiedliwego Ładu chciał 

zapewnić uboższym dostęp do tańszych mieszkań. Dla robotników natomiast chciał 

wprowadzenia minimalnej płacy, która miała wynosić 75 centów za godzinę. Kongres 

jednak niezupełnie popierał pomysły prezydenta. Kongresmeni nie przyjęli jego propozycji 

utworzenia Komisji ds. obywatelskich, która miała wpłynąć na poprawę warunków 

bytowych ludności zamieszkującej Południe. Kolejne ustawy, które zostały zablokowane       

w komisjach, to te dotyczące zmian w systemie oświaty i ubezpieczeń społecznych . 789

Kongresmeni uzasadnili to stwierdzeniem, że amerykański system socjalny nie był według 

nich wystarczająco rozwinięty, by takie zmiany wprowadzać . Z planu prezydenta 790

Trumana udało się jednak zrealizować takie postulaty jak: niewielki wzrost płacy 

minimalnej, zwiększenie dotacji na budowę szpitali i prowadzenie badań medycznych. 

Wielu członków partii uważało, że ilość zrealizowanych obietnic prezydenta Trumana była 

mimo to nadal znikoma. To zapewne wpłynęło na jego spadające poparcie wśród członków 

partii. Harry Truman tracił zaufanie we własnych szeregach, dlatego obawiano się, jak 

wyglądać będzie przyszła konwencja. W tej sytuacji dużego znaczenia nabrało pojawienie 

 G. Jeansonne, Leander Perez: Boss of the Delta, University Press of Mississippi, Jackson 1977,                787

s. 185-189.
 E. W. Hawley, Era Trumana-Eisenhovera, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom 5, 788

1945-1990, red. D. T. Critchlow, K. Michałek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 43.
 Ibidem, s. 44.789

 J. Heideking, Amerykańscy prezydenci … op. cit., s. 399-400.790
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się na amerykańskiej scenie politycznej weterana wojennego, generała Dwighta 

Eisenhowera. Był on osobą na tyle znaną i poważaną, że obie partie, Demokratyczna             

i Republikańska, starały się go pozyskać jako swojego kandydata. Dwight Eisenhower 

ostatecznie odmówił Demokratom i zgodził się kandydować z ramienia Partii 

Republikańskiej .   791

 Odmowa Eisenhowera i rezygnacja z kolejnego startu H. Trumana przed samą 

konwencją były dość znaczące. Delegaci pozostawali w przeświadczeniu, że Truman 

będzie ubiegał się o reelekcję. On jednak zamiast o ponownej kampanii myślał o tym, by 

przejść na emeryturę. Była to jedna z najtrudniejszych konwencji Demokratów. Odbyła się 

w 1952 roku w Chicago w dniach 21-26 czerwca. Na konwencji dyskutowano o nominacji 

kandydata, kilka różnych grup miało w tej kwestii swoje propozycje, które stały się 

podstawą przetargów. . Demokraci wyrazili zgodę na uczestnictwo członków tych 792

różnych ruchów w konwencji Demokratów w 1952 roku, pod warunkiem, że wyrażą 

poparcie dla programu Demokratów. Grupa Dixiecrats forsowała Johna Sparkmana. Druga 

grupa na czele z prezydentem Trumanem udzieliła poparcia gubernatorowi stanu Illinois       

A. Stevensonowi. Kolejna frakcja uważała, że kandydatem do urzędu prezydenta powinien 

zostać E. Kefauver, który popierany był w 12 stanach. Kandydatem budzącym zaufanie na 

Południu był senator Richard Russell. Poważnym problemem okazało się dokonanie 

takiego wyboru, który mógłby zostać zaakceptowany zarówno przez liberałów z Północy, 

jak i konserwatystów z Południa. Jedynie A. Stevenson był kandydatem, który mógł 

spełniać kryteria dotyczące utrzymania spójności partii, mogli go zaakceptować zarówno 

delegaci z Północy jak i Południa. Ostatecznie w trzecim głosowaniu zwyciężył                  

A. Stevenson . Na swojego współpracownika w fotelu wiceprezydenta wybrał senatora 793

Johna Sparkman’a. Tym samym odłam Dixiecrats odniósł sukces, ponieważ ich kandydat 

senator z Alabamy John Sparkman został wybrany na wiceprezydenta i jednogłośnie 

zaakceptowany. W czasie konwencji jednak znaczną jej część przeznaczono na rozmowy 

dotyczące polityki zagranicznej. Delegaci uważali, że należało stworzyć system ochrony       

i bezpieczeństwa przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W kwestiach praw socjalnych 

widać było kontynuację pomysłów Roosevelt’a i Truman’a. Delegaci uważali, że każdy 

 G. Jaszuński, Paradoksy amerykańskie, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 97-98.791

 Wśród kandydatów znaleźli się: Adlai Stevenson, Estes Kefauver, Richard Russell Jr, W. Averell 792

Harriman, Alben W. Barkley i Robert S. Kerr. 
 Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Chicago, IL, July 21st 793

-26th 1952, s. 10-102.
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obywatel powinien mieć równe szanse na zatrudnienie. Potwierdzili również, że pomoc 

społeczna należy się każdemu obywatelowi. Uważali, że trzeba wspierać szczególnie 

osoby niepełnosprawne, starsze i dzieci. Nowością był program, który chciano 

wprowadzić w szkołach. Zakładał on, że każde dziecko będzie otrzymywało bezpłatny 

posiłek w czasie pobytu w szkole. Delegaci sądzili, że nadal powinno się wspierać 

rolnictwo. Podczas konwencji nie udało się rozwiązać kwestii rasowych i dyskryminacji. 

Demokraci wierzyli, że w czasie przyszłych wyborów kongresowych kwestia ta 

ostatecznie zostanie rozwiązana . 794

 Republikanie spotkali się na swojej Konwencji w dniach 7-11 lipca w Chicago. 

Partia Republikańska znalazła się w trudnym dla siebie punkcie. Była wewnętrznie 

podzielona na skrzydło wschodnie, na czele którego stał T. Dewey i na skrzydło 

środkowozachodnie, na czele którego stał R. Taft. T. Dewey nie chciał po raz trzeci 

startować w wyborach, natomiast Taft twierdził, że to jego powinność. Jednak w czasie 

kolejnych głosowań okazało się, że wśród kandydatów pojawił się Dwight Eisenhower, 

który krytykował reformy New Deal’u. Z racji, że wcześniej potwierdził, że zgłosi swoją 

kandydaturę, po kilku kolejnych głosowaniach okazało się, że zdobył nominację. Wielu 

polityków uważało, że start Eisenhowera miał na celu zatrzymanie wzrastającej 

popularności Tafta . Już jako wybrany kandydat na swojego towarzysza wybrał.               795

R. Nixona, licząc na to, że zdobędzie poparcie mieszkańców stanów zachodnich .  796

 Gdy podano ostateczną liczbę zdobytych przez obydwu kandydatów głosów            

w wyborach, okazało się, że wygrali Republikanie. Eisenhower otrzymał 55% głosów           

i 442 głosy elektorskie w stosunku do 89 głosów uzyskanych przez Demokratę. Dokładny 

rozkład głosów przedstawia mapa poniżej. 

 W. S. White, Democrats Vote Today; Southerners Seated; Truman Puts His Support Behind Stevenson  794

„New York Times”, Retrieved 8 October 2015.
 J. Karaagac, Warianty polityki zagranicznej Partii Republikańskiej w okresie Trumana” idee, tradycje, 795

komentarz, „Dzieje Najnowsze, Rocznik XXXIX” 2007, 4, s. 133.
 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1952-overview/, 796

z dn. 01.11.2019.
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Mapa 19. Wyniki wyborów w 1952 roku  

Źródło: https://www.270towin.com/1952_Election/interactive_map, z dn. 18.12.2022. 

 Demokraci odnieśli zwycięstwo w zaledwie kilku stanach. Zdobyli większość           

w takich stanach jak: Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, obu Karolinach, 

Mississippi i w West Virginii. Wygrana tylko w 9 stanach i przegrane wybory kongresowe 

nie wpłynęły pozytywnie na członków partii. Kolejny raz Demokraci stracili poparcie 

stanów na Południu, które dość wyraźnie akcentowały swoją niechęć do prezydentury         

H. Trumana. W wyborach do Senatu Demokraci stracili 2 miejsca. W Izbie 

Reprezentantów przewaga Republikanów wzrosła do 12 . Zwycięstwo Dwighta 797

Eisenhowera było pierwszym zwycięstwem Partii Republikańskiej od ponad dwadzieścia 

lat. Choć i tak większość społeczeństwa nie widziała w nim polityka a człowieka, który 

walczył na frontach wojennych .   798

 Dwight Eisenhower wygrał wybory, ponieważ program, który przedstawił, kładł 

nacisk na bezpieczeństwo narodowe, które dla społeczeństwa amerykańskiego było bardzo 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 261.797

 M. Korda, IKE. An American Hero, Harper, New York 2007, s. 657.798
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ważne w tym czasie . Pomimo porażki wyborczej Demokraci wierzyli, że uda im 799

się odzyskać władzę po prezydenturze D. Eisenhowera. Byli przeświadczeni, że prezydent 

Eisenhower nie będzie dobrze kierował państwem, co spowoduje szybki spadek poparcia 

dla Republikanów. Po wyborach w połowie kadencji Demokraci uzyskali przewagę            

w Kongresie. Sytuacja była ciekawa, bo republikański prezydent posiadał demokratyczny 

Kongres . Dodatkowo w szeregach partyjnych pojawili się młodzi politycy, którzy 800

uważali, że należy partię zreformować. Wśród nich warto wymienić takie osoby jak:            

L. B. Johnson, H. Humphrey, S. Symington i J. F. Kennedy. Grupa ta sądziła, że trzeba 

rozszerzyć elektorat, proponując program dostosowany do zmieniającego się otoczenia. 

Głosili konieczność zwrócenia uwagi na kwestie rasowe, bo w innym wypadku osoby          

z grup mniejszościowych odwrócą się od partii. Demokraci nie chcieli utracić głosów 

ludności czarnoskórej ani tych głosów, które zdobyli w czasie prezydentur                           

F. D. Roosevelt’a. Obok tej grupy w partii funkcjonowała także inna, skupiona wokół 

polityków takich jak A. Stevenson, która uważała, że prawa dla ludności czarnoskórej 

należy rozszerzać powoli. Kolejny Demokrata znany w strukturach partii to Estes 

Kefauver, który jeżdżąc po stanach, próbował przekonać społeczeństwo do swojej osoby, 

pokazywał, jak głębokie były podziały wśród członków partii . E. Kefauver zyskiwał 801

duże poparcie społeczne, ponieważ w swoich przemówieniach w czasie spotkań zwracał 

uwagę na fakt, iż każdy obywatel powinien posiadać szereg praw i swobód. Głosił, że 

pozostali jego koledzy partyjni nie spełniali swoich obietnic, zależało im tylko na 

utrzymaniu posad w szeregach partii, a on działał inaczej.  

 Te wewnętrzne kontrowersje wpłynęły na przebieg kolejnej konwencji. Odbyła się 

ona w 1956 roku w Chicago w dniach 13-17 sierpnia. Ponownie w wyborach wystartował 

A. Stevenson. Wygrał zaraz w pierwszym głosowaniu. Tym razem jednak kandydat 

Stevenson nie wskazał żadnego nazwiska, wybór wiceprezydenta pozostawiając 

delegatom. Głównymi kandydatami do tego stanowiska byli: Estes Kefauver, John             

F. Kennedy, Albert A. Gore Sr, John F. Wagner i Hubert H. Humphrey. W czasie 

pierwszego głosowania większość zdobył E. Kefauver, czyli 687 głosów. Jednak wynik ten 

go nie satysfakcjonował. Odbyło się drugie głosowanie, w czasie którego Kennedy zdobył 

 T. Wiener, Dziedzictwo popiołów, Historia CIA, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009, s. 91.799

 D. D. R. Ross, The Democratic Party 1945-1960, [w:] History of the U. S. Political Parties, Tom IV,         800

s. 2694-2696.
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618 głosów zagrażając pozycji Kefauver’a. Dlatego doszło do trzeciego głosowania. Trzeci 

kandydat A. Gore przekazał swoje głosy na Kefauver’a, co pozwoliło mu na wygranie           

i zdobycie nominacji. W czasie kolejnych dni konwencji Demokraci głośno sprzeciwiali 

się polityce Republikanów odnośnie destabilizacji pokoju na świecie. Delegaci uważali, że 

USA było gwarantem utrzymania demokracji. Twierdzili, że USA powinno być silnym 

przywódcą, dbającym o dobre stosunki z innymi państwami. Delegaci zwrócili uwagę na 

agresywne zachowanie Związku Radzieckiego, sytuację na linii Izrael-Palestyna czy 

wzrost antyamerykanizmu w Azji. Przewaga Stanów Zjednoczonych wynikała z tego, że 

były jednym z najbogatszych państw w ówczesnym świecie. Podsumowując konwencję, 

Demokraci stwierdzili, że tę pozycję USA uzyskały dzięki demokratycznym prezydentom 

takim jak Roosevelt czy Truman. Oprócz spraw dotyczących polityki zagranicznej 

Demokraci znaczną część swojego spotkania konwencyjnego poświęcili polityce 

wewnętrznej i sformułowaniu programu społeczno-gospodarczego partii. Chcieli 

zintensyfikowania prac nad stworzeniem nowego systemu opieki społecznej. Uważali, że 

należało wprowadzić zintegrowany program rozwoju, ochrony i zarządzania zasobami 

naturalnymi. Znaczną część spotkania poświęcili na przedstawienie swoich pomysłów 

dotyczących wyrównania szans w zatrudnieniu. Istotnym zagadnieniem była kwestia 

segregacji w szkołach publicznych .  802

 Konwencja Republikanów odbyła się w San Francisco pomiędzy 20 a 23 sierpnia 

1956 roku. Początkowo nie wiedziano, czy prezydent Eisenhower będzie ponownie 

kandydował, bo pod koniec pierwszej kadencji jego stan zdrowia się pogorszył. Gdy 

jednak lekarze potwierdzili, że był w stanie kandydować, niezwłocznie jego nazwisko 

pojawiło się na liście. Okazało się, że już w czasie pierwszego głosowania wybrano           

D. Eisenhowera i R. Nixona ponownie .  803

 Głosowanie odbyło się 6 listopada 1956 roku i Demokraci ponownie je przegrali. 

Tym razem okazało się, że większa część amerykańskiego społeczeństwa poparła 

kandydata Partii Republikańskiej. Dla Demokratów największą porażką była utrata głosów 

ludności czarnoskórej. W czasie wyborów w 1952 roku grupa tej ludności głosującej na 

Demokratów wyniosła 79%, a w 1956 roku już tylko 64% . Ilość uzyskanych głosów 804

 Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention held in Chicago, Il, August 13th 802

-17th 1956, s. 86-105.
 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1956-overview/, 803

z dn. 08.11.2019.
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powszechnych przez Demokratów wyniosła 26 028 028, co stanowiło 41,97%. Wynik ten 

dał im tylko 73 głosy elektorskie, czyli 13,7% Kolegium Elektorskiego. Eisenhower 

zdobył 35 578 180 głosów powszechnych, co dało mu 57,37%. Liczba głosów elektorskich 

wyniosła 457 głosów, czyli 86,1% . Dokładny podział głosów przedstawia mapa poniżej. 805

Mapa 20. Wynik wyborów z 1956 roku  

Źródło: https://www.270towin.com/1956_Election/interactive_map, z dn. 18.12.2022. 

 Demokraci odnieśli zwycięstwo tylko w 6 stanach. Były to takie stany jak: 

Arkansas, Georgia, Mississippi, Missouri i obie Karoliny. W stanie Alabama do uzyskania 

było 10 głosów. Jednak Stevenson nie zdobył wszystkich, ponieważ jeden z elektorów 

zagłosował na Waltera Jonesa . Demokraci zaczęli tracić poparcie w dużych miastach 806

takich jak: Chicago, Jersey City, Baltimore, Milwaukee, Los Angeles i San Francisco .  807

 Na drugą kadencję w Białym Domu pozostał prezydent Eisenhower. Stało się tak 

również dlatego, że wyborcy, obserwując sytuację międzynarodową, uważali, że nie 

należało zmieniać w takim czasie głowy państwa. Tym samym prezydent Eisenhower stał 

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1956-overview/, 805

z dn. 08.11.2019.
 https://www.270towin.com/1956_Election/, z dn. 08.11.2019.806

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 264.807
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się pierwszym republikańskim prezydentem od czasu Rekonstrukcji, który został w Białym 

Domu na drugą kadencję . Prezydent Eisenhower uważał, że programy zaproponowane 808

w czasie New Deal’u przez prezydenta Roosevelt’a, kontynuowane dość nieporadnie przez 

H. Trumana, mogły być tymi, które pozwoliłyby wzmocnić jego pozycję. Jednak nie 

potrafił ich dobrze rozwijać. Zagrożeniem dla niego stała się grupa młodych Demokratów, 

którym proponowany program Eisenhower’a się nie podobał. Wśród tej grupy byli:             

L. Johnson i S. Rayburn. Obaj politycy wywodzili się ze stanu Texas i w czasie ostatnich 

wyborów właśnie tutaj D. Eisenhower zdobył duże zaufanie. Poparcie dla kandydata Partii 

Republikańskiej wyniosło ponad 53%. Ci dwaj Demokraci byli pod wrażeniem siły              

i popularności prezydenta. Byli oni pod wrażeniem tego, jak prezydent zyskiwał 

zwolenników . W czasie obu prezydentur Eisenhowera można było zaobserwować 809

rozłam w Partii Demokratycznej. Dlatego część działaczy, w tym J. F. Kennedy czy            

H. Humphrey, postanowiła zorganizować Democratic Advisory Council (Demokratyczna 

Rada Doradcza - DAC). Rada DAC według trzeciego z pomysłodawców, tj. P. M. Butlera 

miała współpracować z krajową radą Partii Demokratycznej. Zadaniem DAC według 

części Demokratów miało być ustalanie działania tych Demokratów, którzy zasiadali                      

w amerykańskim Kongresie. Współpraca ta powinna przede wszystkim wpłynąć na 

odzyskanie zwolenników i wygranie kolejnych wyborów prezydenckich. Okazało się, że 

część członków nie godziła się na takie rozwiązanie, ponieważ nie chciano, by powstał 

jeszcze jeden ośrodek decyzyjny w partii. Wielu młodych członków Partii Demokratycznej 

postulowało o wprowadzenie zmian, które miały zwiększyć jedność wśród członków 

partii. Niestety grupa działaczy najwyżej postawionych w hierarchii uważała, że zmian nie 

da się wprowadzić. Niejednolita platforma wyborcza Partii Demokratycznej wskazywałaby 

na ich słabość, w tym słabość prezydenta . Partia Demokratyczna w tym czasie oprócz 810

tego, iż przegrała wybory, to w dalszym ciągu traciła wyborców. Grupy, które głosowały 

zazwyczaj na Demokratów, zaczęły odchodzić z partii. Potwierdzeniem tego może być 

fakt, że prezydent Eisenhower jako jedyny z przedstawicieli Republikanów w obu 

elekcjach zdobył duże poparcie ludności czarnoskórej . Fakt ten nie tylko potwierdzał 811

potrzebę zmian w podejściu Demokratów do swoich wyborców, ale także konieczność 

 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych … op. cit., s. 1225.808

 A. L. Hamby, The Democratic Moment: FDR to LJB … op. cit., s. 274.809

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 264-265.810

 L. Selfa, The Democrats. A Critical History, Haymarket Books, Chicago 2008, s. 60.811
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zwracania uwagi na zmieniające się warunki społeczne w państwie. Demokraci wiedzieli, 

że ważnymi dla nich grupami byli: robotnicy, mniejszości narodowe i ludność czarnoskóra. 

Członkowie Partii Demokratycznej zauważyli, że w czasie kilkunastu ostatnich lat poziom 

zamożności mieszkańców wzrósł, co także wpływało na ich poglądy polityczne. 

Przyciągnięcie uwagi potencjalnych wyborców wymagało od członków partii stworzenia 

nowego jej wizerunku i znalezienie takiego przywódcy, który spowodowałby, że 

Demokraci odnieśliby zwycięstwo i staliby się ponownie partią większościową .  812

 Nad zmianą wizerunku partii i jej członków delegaci postanowili debatować             

w czasie kolejnego spotkania partyjnego. Po raz pierwszy w 1960 roku Konwencja Partii 

Demokratycznej odbyła się w Los Angeles. Spotkanie trwało od 11 do 15 lipca. Najpierw 

jednak rozmawiano o przyszłych wyborach. Część delegatów uważała, że wybrać należy 

osobę, która będzie mogła zagrozić kandydatowi Republikanów i na nowo zjednoczy cały 

elektorat Demokratów. Wśród kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta był senator 

John F. Kennedy . To Kennedy uzyskał poparcie u liderów partyjnych w dużych 813

miastach. Ostatecznie 13 lipca John F. Kennedy uzyskał nominację prezydencką . Jego 814

przeciwnikami był Lyndon B. Johnson i Adlai E. Stevenson. John F. Kennedy wygrał           

w czasie pierwszego głosowania. Jego wybór był pierwszym od 1920 roku, kiedy to 

senator zyskiwał nominację prezydencką. Drugim zaskoczeniem było to, że rzymski 

katolik zdobył nominację partyjną i miał ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. John               

F. Kennedy wybrał na swojego towarzysza L. B. Johnsona. Ten wybór zaskoczył liberałów, 

ale Kennedy uważał, że było to najlepsze posunięcie, bo pozwalało mu przekonać do 

siebie mieszkańców Południa . W czasie spotkania delegatów Demokraci rozmawiali              815

o takich problemach jak: prawa mniejszości, stan sił zbrojnych, problem migracji ludności, 

reforma podatków czy stworzenie nowych miejsc pracy. Warto dodać, że dokument 

spisany w czasie spotkania był najdłuższym w historii wszystkich konwencji Partii 

Demokratycznej. Największe kontrowersje w czasie konwencji miały miejsce w czasie 

rozmowy o prawach mniejszości .  816

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 264.812

 Official Report of the Proceeding of the Democratic National Convention and Committee, Los Angeles, 813

California, July 11th through July 15th 1960, s. 63.
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 Republikanie w czasie lipcowego spotkania konwencyjnego wybrali na swojego 

reprezentanta Richarda Nixona. To on miał wystartować w wyborach prezydenckich jako 

rywal z J. F. Kennedy'ego. Na stanowisko wiceprezydenta delegaci wyznaczyli Henry’ego 

Lodge’a. Członkowie partii liczyli na to, że ponownie uda im się zdobyć władzę                 

w państwie. Nikt z nich nie brał pod uwagę, że Kennedy może przeszkodzić im                   

w realizacji tego planu. Przed ostatecznym głosowaniem odbyły się cztery debaty. Po raz 

pierwszy w historii wyborów prezydenckich w USA zastosowano taką metodę 

zaprezentowania kandydatów do urzędu prezydenta . Pierwsza 25 września, druga 7 817

października, trzecia 13 października i ostatnia 21 października 1960 roku. Pierwszą 

debatę wygrał kandydat Demokratów, dwie następne kandydat Partii Republikańskiej.       

W czasie ostatniej obaj pretendenci do najwyższego stanowiska w państwie zaprezentowali 

swoje mocne strony i byli przekonywujący. Telewizja pokazała dwóch silnych 

kandydatów, którzy zaprezentowali swoje programy milionom widzów. Obserwatorzy tych 

debat uważali, że niedoświadczony senator Kennedy zaprezentował się bardzo dobrze . 818

W czasie debat kandydaci rozmawiali jak równy z równym. Demokraci liczyli na to, że 

młody Kennedy przekona do siebie i do swojego programu wyborców. W czasie debat 

Kennedy zwracał niejednokrotnie uwagę na sprawę rozszerzenia swobód obywatelskich       

i praw obywatelskich. Przez to udało mu się pozyskać głosy mniejszości etnicznych            

i rasowych. Ogromne sumy, które rodzina Kennedy’ego przeznaczyła na kampanię, 

również odegrały duże znaczenie. J. F. Kennedy’ego popierali też bossowie partyjni, 

zauważając, że dzięki Kennedy’emu dla wielu wyborców Partia Demokratyczna na powrót 

stała się atrakcyjną. Wielu młodych Amerykanów uważało, że właśnie dzięki takiemu 

kandydatowi jak Kennedy nie tylko sama partia, ale i obywatele odniosą sukces . Ci 819

ostatni liczyli na poprawę warunków socjalnych i bytowych. W ostatecznym rozrachunku 

przewagę uzyskiwał Kennedy. Mówiło się, że gdyby były prezydent Eisenhower kilka dni 

wcześniej udzielił poparcia Nixonowi, ten miałby równie duże szanse na wygraną .  820

 Głosowanie odbyło się 8 listopada 1960 roku. Jego wyniki początkowo dawały 

jeszcze szanse na wygraną Republikanom. Ilość powszechnych głosów zdobytych przez 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 268.817

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1960-overview/, 818

z dn. 02.01.2020.
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obydwu kandydatów była bardzo podobna. J. F. Kennedy otrzymał 34 220 984 głosy, czyli 

49,72% głosów, natomiast R. Nixon 34 108 157 głosów, czyli 49,55% głosów. Różnica 

była niewielka. Liczba głosów elektorskich pozwoliła jednoznacznie ogłosić zwycięstwo 

kandydata Partii Demokratycznej. J. F. Kennedy zdobył 303 głosy, czyli w przeliczeniu 

zebrał 56,4% wszystkich głosów elektorskich. R. Nixon zdobył 219 głosów elektorskich, 

czyli tylko 40,8% . Trzecim kandydatem w tych wyborach był H. Byrd, który 821

reprezentował niezrzeszonych elektorów. H. Byrd’a popierali elektorzy z Południa . 822

Ostatni ze startujących kandydatów H. Byrd uzyskał 116 248 głosów powszechnych i aż 

15 głosów elektorskich. Zagłosowali na niego elektorzy z takich stanów jak: Alabama (6 

głosów), Oklahoma (1 głos) i Mississippi (wszystkie 8 głosów). Warto także dodać, że         

w czasie tych wyborów w głosowaniu wzięły udział dwa kolejne stany: Alaska                     

i Hawaje . Niektórzy politycy z obozu Partii Republikańskiej chcieli, by ponownie 823

przeliczyć głosy oddane w 2 stanach: Illinois i Texas. W tych stanach różnica w ilości 

głosów była niewielka. W stanie Illinois różnica procentowa w ilości głosów 

powszechnych wyniosła 0,2%. W stanie Teksas zaś wyniosła 2%. W pozostałych stanach 

różnica głosów była większa . Jednak R. Nixon był przeciwny, bo uważał, że to byłoby 824

działanie, które zaszkodziłoby wizerunkowi amerykańskiej demokracji . Dokładny 825

rozkład głosów przedstawia mapa poniżej. 

 https://www.270towin.com/1960_Election/interactive_map, z dn. 09.11.2019.821

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1960-overview/, 822

z dn. 09.11.2019.
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Mapa 21. Wynik wyborów z 1960 roku  

Źródło: https:www.270towin.com/1960_Election/interactive_map, z dn. 15.11.2019.  

 John F. Kennedy był pod wieloma względami bardzo wyjątkowym kandydatem. 

Młody, energiczny, umiejący trafić do wyborców m.in. za pośrednictwem mediów,              

o ogromnej osobistej charyzmie. Razem z całą ekipą Johna F. Kennedy’ego do Białego 

Domu wstąpił, jak to niektórzy określają, nowy duch i nowy styl życia, zupełnie inny niż 

za prezydentury poprzednika, Dwighta Eisenhowera . Przeciętna wieku nowego gabinetu 826

wynosiła zaledwie trzydzieści pięć lat, natomiast gabinet Dwighta D. Eisenhowera liczył 

średnio pięćdziesiąt sześć lat. Jak wielu wówczas myślało, zaletą tego gabinetu będzie 

dynamika i kreatywność. Mówiło się także, że wygrywając wybory, John F. Kennedy 

osiągnął szczyty władzy i spełnił marzenie swojego ojca - Joe Kennedy’ego . Warto 827

zaznaczyć, że obejmując urząd prezydenta, Kennedy miał ściśle określony plan działania 

na najbliższych kilka lat. Program, przedstawiony w czasie Konwencji Demokratów nosił 

nazwę New Frontier (Nowe Pogranicze - Nowe Horyzonty). Plan zaprezentowany przez 

prezydenta Kennedy’ego zakładał przeznaczenie środków finansowych na podniesienie 

 J. Heideking, op. cit., s. 421.826

 J. Martin, W. J. Birnes, Duchy Białego Domu, Vizja Press & IT, Warszawa 2007, s. 110.827
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poziomu wykształcenia Amerykanów. Prezydent chciał zapewnić opiekę zdrowotną 

obywatelom, szczególnie tym najstarszym. Uważał również, że należy podjąć działania, by 

zatrzymać recesję. Kennedy obiecywał także zakończyć dyskryminację ludności 

czarnoskórej. Według prezydenta Kennedy’ego i jego administracji państwo miało 

wspierać i dawać szansę na indywidualny i grupowy rozwój . Prezydent Kennedy chciał 828

obniżyć wysokość podatku dochodowego. Według niego istniejące stawki (20-90%) 

należało zmniejszyć od 14% do 65%. Jednak na zaproponowane rozwiązanie nie wyraził 

zgody Kongres. Dopiero po śmierci prezydenta Kennedy’ego stawki podatku zostały 

obniżone . Od początku swojej prezydentury Kennedy wspierał działania zmierzające do 829

zakończenia dyskryminacji ludności czarnoskórej. Uważał, że ludność ta musi zostać 

zrównana w prawach z ludnością białą, wyraźnie sformułował taki postulat nawet w czasie 

jednego ze swoich telewizyjnych wystąpień. Stwierdził wówczas m.in. że ważne jest 

umożliwienie równego dostępu do szkolnictwa dla czarnoskórych dzieci i młodzieży.  

 Jego pierwszą konferencję prasową transmitowano na żywo. Wzięło w niej udział 

418 dziennikarzy. Przed telewizorami zasiadło 60 milionów Amerykanów . Program 830

JFK’a obejmował także inne zagadnienia, w tym niezwykle istotne jak prawa wyborcze .                  831

W jego najbliższym otoczeniu znalazło się wielu czarnoskórych doradców, wśród nich 

prawnik Thurgood Marshall., który został w niedługim czasie nominowany na sędziego 

Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Wysiłki prezydenta Kennedy’ego zbiegły się     

z rozpoczęciem znaczącego ruchu społecznego, znanego jako civil rights movement. Ruch 

ten zaangażował zarówno ludność czarną jak i białą, zaktywizował wiele tysięcy obywateli 

walczących o równouprawnienie rasowe. Jednym z bardziej znanych wydarzeń 

związanych z tym ruchem był marsz 250 tysięcy osób, w którym obok Afroamerykanów 

wzięło udział także 50 tysięcy białych . Marsz odbył się 28 sierpnia 1963 roku. W czasie 832

marszu Martin L. King wygłosił jedno z najbardziej znanych do dnia dzisiejszego 

przemówień: I have a Dream - Mam sen . Pastor King uważał, że ludność czarnoskóra 833

 K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1901-2001, Wydawnictwo 828
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powinna posiadać prawo do głosowania. Domagał się zniesienia segregacji i poprawy 

warunków ich pracy. Większość jego postulatów została włączona do ogółu praw 

amerykańskich przez takie dokumenty jak: Civil Rights Act (1964)  i Voting Rights Act 834

(1965). Ustawy te zagwarantowały ludności czarnoskórej szereg swobód, mogli korzystać 

ze swoich praw . To, że społeczeństwo w kwestii nadawania praw ludności czarnoskórej 835

było podzielone, to fakt niezaprzeczalny. Sam prezydent Kennedy nie złożył pod nimi 

podpisu, bo został zamordowany . Inni politycy, zwłaszcza z obozu Demokratów, nie 836

potrafili jeszcze w latach 60. XX wieku opowiedzieć się jednogłośnie za czy przeciw. 

Przykładem niech będzie były gubernator George Corley Wallace, który obejmując urząd 

w 1963 roku, wykrzyczał ze sceny: Segregation now! Segregation tomorrow! Segregation 

forever! (Segregacja teraz! Segregacja jutro! Segregacja na zawsze!). Jak później się 

okazało, żałował tych słów, ale stało się to dopiero w latach 90. XX wieku. Jego wywiad 

znalazł się na łamach gazety „Washington Post” . 837

 Inną grupą, której Kennedy poświęcił swoją uwagę, były kobiety. W pierwszym 

roku prezydentury Kennedy’ego została powołana Komisja ds. Kobiet. Komisja, 

przedstawiając swoje badania, wskazała na fakt, iż kobiety nadal nie posiadały takich 

samych praw jak mężczyźni. Stało się to impulsem dla prezydenta do przygotowania 

ustawy o zwiększeniu płacy minimalnej oraz równym wynagrodzeniu bez względu na płeć 

pracownika. Wzrost może niewysoki, ale dla wielu milionów Amerykanów dość znaczący, 

bo do 1,25 dolarów za godzinę . Gdy pod koniec roku 1961 prezydent dowiedział się, że 838

jego projekt przepadł w Izbie Reprezentantów tylko jednym głosem, był niezadowolony      

z takiego obrotu sprawy. Prezydent Kennedy chciał także wprowadzić zmiany do systemu 

ubezpieczeń zdrowotnych, który byłby wspierany przez rząd federalny. Projekt ten nie 

przeszedł w Kongresie za życia prezydenta Kennedy’ego. Zatwierdzono go dopiero           

w 1964 roku już po wyborach prezydenckich . Prezydent Kennedy obserwując znaczny 839

przyrost urodzeń, wzrastającą liczbę młodzieży uczącej się i liczbę studentów uważał, że 

należy przygotować program naprawy szkolnictwa. Postulował oprócz zmian                      

 Tekst ustawy https://catalog.archives.gov/id/299891, z dn. 25.01.2020.834

 K. J. Coleman, The Voting Rights Act of 1965: Background and Overview, Congressional Research 835

Service, Washington D. C. 2015, s. 2. 
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w programach nauczania zwiększyć płacę nauczycielom i umożliwić im podnoszenie 

kwalifikacji. Prezydent Kennedy chciał przeznaczyć też fundusze na remonty szkół, bo od 

czasu II wojny nie przeprowadzono żadnych inwestycji . John F. Kennedy obok 840

Franklina D. Roosevelt’a z pewnością przyczynił się do tego, by wizerunek Partii 

Demokratycznej połączyć ze znaczącymi reformami w amerykańskiej polityce 

wewnętrznej.  

 Prezydent Kennedy był także aktywny, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. 

Największym sprawdzianem w tym zakresie dla niego był kryzys kubański. . Niestety 841

prezydentura J. F. Kennedy’ego została przerwana 22 listopada 1963 roku. W związku          

z tym, że John F. Kennedy był jednym z najbardziej lubianych prezydentów, jego śmierć 

stała się ciosem dla milionów Amerykanów. Zgodnie z Konstytucją w momencie śmierci 

prezydenta jego obowiązki przejmował wiceprezydent. Jego pierwszymi zadaniami były te 

związane z przekonaniem Kongresu do przyjęcia ustawy obniżającej podatki i ustawy          

o prawach obywatelskich. L. B. Johnson doprowadził do jej podpisania. Niemal 

natychmiast ludność czarnoskóra została zrównana w prawach obywatelskich. Przejmując 

obowiązki głowy amerykańskiego państwa, L. B. Johnson obiecał, że będzie kontynuował 

programy prezydenta Kennedy’ego. Pozostawił też na stanowiskach wielu byłych 

pracowników zabitego przywódcy. Decyzje, które podejmował Johnson, zwiększyły 

sympatię wyborców .  842

 Prezydent Johnson dość szybko zaczął zjednywać sobie sympatię członków. Wśród 

jego zwolenników znajdowali się intelektualiści, którzy działali w miastach. Wielu z nich 

znalazło się na wysokich stanowiskach partyjnych, niektórzy w Kongresie. W miejscach 

tych starali się głosić hasła liberalne wspierające prezydenta Johnsona. Drugą znaczącą 

postacią w szeregach Partii Demokratycznej był John Bailey. John Bailey rozpoczął swoją 

karierę polityczną na początku prezydentury F. D. Roosevelt’a. Był on zwolennikiem 

wszystkich reform wprowadzonych w ramach New Deal’u. Udało się mu zebrać grupę 

zwolenników, która uważała, że należało kontynuować pomysły Kennedy’ego. Jednak nie 

wszyscy Demokraci tak myśleli, zaczęły tworzyć się podziały. Najważniejsze osoby            

w Partii Demokratycznej głosiły odrębne poglądy dotyczące przyszłej polityki                     

 Ibidem, s. 122-123. 840

 Ibidem, s. 73.841

 P. I. Jokubka, American Nationality and A.N.O … op. cit., s. 356.842
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i programów Demokratów. Można stwierdzić, że był to pierwszy symptom rozłamu            

w Partii Demokratycznej .  843

 Kolejna konwencja Demokratów odbyła się w 1964 roku w Atlantic City w stanie 

New Jersey. Delegaci zebrali się w dniach 24-27 sierpnia, a ich liczba wyniosła 5 260. 

Lyndon B. Johnson uzyskał w czasie spotkania konwencyjnego nominację. Na swojego 

towarzysza wybrał H. H. Humphrey’a. Bardzo dużo miejsca poświęcono opisaniu dokonań 

prezydenta Kennedy’ego i Johnsona. Podczas spotkania zabrał głos brat zabitego 

prezydenta Prokurator Generalny Robert F. Kennedy, który zaprezentował film pokazujący 

dokonania brata w czasie przerwanej prezydentury. Sytuacja w Partii Demokratycznej, jak 

okazało się w czasie spotkania konwencyjnego, była napięta, a jej członkowie wewnętrznie 

podzieleni. Pojawiła się grupa delegatów ze stanu Mississippi, która reprezentowała 

Wolnościową Partię Demokratyczną Mississippi. Grupa ta oficjalnie zaczęła działać na 

początku roku 1964, i uważała, że ludność czarnoskóra nie powinna być odsuwana od 

głosowania. Członkowie tej frakcji domagali się równego traktowania ludności 

czarnoskórej i białej. Z delegatami z Mississippi dyskutował przyszły wiceprezydent 

Humphrey, który chciał doprowadzić do końca rozmowy. Delegaci z Mississippi zgodzili 

się, by w głosowaniu brało udział dwóch delegatów z Wolnościowej Partii 

Demokratycznej . Ostatecznie, jak pokazały późniejsze wybory prezydenckie prezydent 844

nie otrzymał głosów elektorskich ze stanu Mississippi. Natomiast frakcja została 

rozwiązana cztery lata później. Demokraci, jak dało się zauważyć podczas konwencji        

w 1964 roku, znaleźli się w trudnej sytuacji. Podziały nie wróżyły szybkiego zakończenia 

sporów wewnątrz jej struktur. Prezydent Johnson w ramach swojego programu Great 

Society (Wielkiego Społeczeństwa) chciał zlikwidować istniejące nierówności społeczne. 

Prezydent, walcząc z ubóstwem i nędzą. Hasła głoszone przez prezydenta odbiegały od 

tych, które proponował wcześniej prezydent Kennedy. Partię Demokratyczną czekały 

ponowne zmiany, które doprowadziły do zaistnienia piątego systemu zmian .  845

 Członkowie Partii Republikańskiej zebrali się 13 lipca w Daly City w stanie 

California. Obrady zakończyli już 16 lipca 1964 roku. W czasie spotkania Republikanie 

wybrali swoich kandydatów do urzędu prezydenta i jego zastępcy. W szeregach partii 

 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 270.843

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1964-overview/, 844

z dn. 15.11.2019.
 I. Rusinowa, Z dziejów … op. cit., s. 270.845
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pojawiło się wielu młodych polityków. Na krótko przed spotkaniem przywódcy skrzydła 

liberalnego i skrzydła konserwatywnego podjęli próbę porozumienia. Wielu delegatów 

uważało, że miejsce spotkania było widomym znakiem tego, iż Partia Republikańska 

zaczynała się odradzać. Republikanie uważali, że w czasie spotkania nominację 

prezydencką otrzymał B. Goldwater. Na swojego następcę wybrał W. E. Millera . 846

 Wybory wygrał L. B. Johnson. Niemal od razu, chcąc kontynuować programy 

reform społecznych, zainicjował program Great Society (Wielkiego Społeczeństwa) . 847

Obejmował on m.in. reformę służby zdrowia, poprawiając poziom opieki medycznej dla 

osób starszych (Medicaid) i ubogich (Medicare). W czasie prezydentury Johnsona zaczęto 

budowę mieszkań, wydano pierwsze ustawy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Nowa ustawa imigracyjna zniosła surowe zakazy imigracyjne wobec przybyszów z Azji. 

Ustawa ta ułatwiła imigrację spoza USA. W kwestiach gospodarczych na początku 

prezydentury Johnsona zmniejszono podatki dla samodzielnych przedsiębiorców . 848

Jednakże mimo tego programu polityka L. B. Johnsona nie była jednoznaczną kontynuacją 

reform z okresu Kennedy’ego choć wprowadził wiele zmian społecznych. Wielu 

wyborców uważało, że nie były to jego pomysły. Stwierdzano, że inicjatywy Wielkiego 

Społeczeństwa stanowiły kontynuację, ale na mniejszą skalę programu F. D. Roosevelt’a.  

 Sam Johnson mówił, że chciał być popierany przez wyborców tak samo jak jego 

poprzednik. Jednak okazało się, że wyborcy przestali mu ufać. Warto zaznaczyć, że             

w listopadzie 1967 roku zaledwie 23% uprawnionych do głosowania Amerykanów 

popierało działania prezydenta Johnsona. Dodatkowymi kwestiami, które zaczęły znacząco 

dzielić Demokratów były polityka zagraniczna i stosunek do wojny w Wietnamie. 

Wyborcy wydawali się coraz bardziej zniechęceni polityką Demokratów, partia zaczęła ich 

tracić. W wyniku wyborów do Kongresu w 1966 roku Demokraci stracili 47 mandatów            

w Izbie Reprezentantów, 3 mandaty w Senacie, 8 stanowisk gubernatorskich i aż 540 

mandatów w legislaturach. Było to swego rodzaju votum nieufności dla prezydenta 

Johnsona i całej Partii Demokratycznej .  849

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1964-overview/, 846

z dn. 06.01.2020.
 S. M. Milkis, The President and the Transformation of the American Party System since the New Deal, 847

Oxford University Press, New York 1993, s. 187.
 J. Heideking, Amerykańscy … op. cit., s. 439-440.848

 L. Pastusiak, Prezydenci … op. cit., s. 803-812.849
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 Rozczarowaniem okazał się elektorat afroamerykański. Z miliona nowych 

wyborców z tej grupy, zarejestrowanych w stanach południowych, część oddała głosy na 

Republikanów. Potwierdzać mogą to wyniki wyborcze z 1964 roku, kiedy to kandydat 

Partii Republikańskiej zdobył głosy elektorskie w takich stanach Południa jak: Alabama, 

Arizona, Georgia, Louisiana, Mississippi i South Carolina . Należy dodać, że lata 60. to 850

też narastające w USA zjawisko chwiejności wyborczej, co dotyczyło obu partii.  

 Zjawiska te oznaczały zbliżanie się kolejnego okresu realignment, kończącego 

piąty system partyjny. Pewien wpływ na zakończenie piątego systemu partyjnego miał 

fakt, iż zmienił się styl prowadzenia polityki partii m.in. w związku ze wzrastającą rolą 

mediów. Początkowo kampanie wyborcze toczyły się w radio, w latach 60. XX wieku już 

w telewizji, znacząco modyfikując sposób przekazu i komunikacji polityków z wyborcami. 

Media także mobilizowały wyborców do większego uczestnictwa w wyborach. Jednak od 

początku lat 60. XX wieku można było zauważyć, że pomimo zwiększenia się liczby 

uprawnionych do głosowania w wyborach mieszkańców stanów frekwencja nie podniosła 

się. Społeczeństwo niechętnie brało w nich udział. Nie zmieniły tego media. Największym 

rozczarowaniem dla Demokratów stało się to, że ludność czarnoskóra w ostatnich 

wyborach kończących piąty system partyjnych nie poparła ich kandydata. Stany, które 

przez cały okres piątego systemu partyjnego głosowały na kandydata Demokratów to 

Arkansas i North Carolina. Natomiast pozostałe stany Południa zmieniały swoje poparcie 

zwłaszcza pod koniec piątego sytemu partyjnego. Większość z wyborców uważała, że nie 

mogła identyfikować się z programem politycznym ani to Demokratów, ani to 

Republikanów. Wyborcy przestali także wierzyć w obietnice kolejnych polityków . 851

Bardzo trudno było w okresie od wyborów w 1960 roku określić, która z amerykańskich 

partii była partią większościową. Demokraci mieli swojego prezydenta, ale to 

Republikanie posiadali przewagę w Kongresie. To jednoznacznie wskazywało na słabość 

obu partii . Wyborcy nie zgadzali się na zaangażowanie w wojnę w Wietnamie. Ponieważ 852

okazało się, że w czasie swojej prezydentury Johnson wstrzymał wiele programów 

pomocowych, zaczęli się odsuwać od niego i Demokratów. Wybory w 1964 roku można 

 https://presidentialcampaignselectionsreference.wordpress.com/overviews/20th-century/1964-overview/, 850

z dn. 26.01.2020.
 K. Knuckey, Classification of Presidential Elections: An Update, „Polity” Volume XXXI, Number 4, 851

Summer 1999, s. 640.
 E. C. Ladd Jr, No Majority Realignment Continues, „Political Science Quarterly” 112, Spring 1997,           852

s. 1-28.
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uznać za ostatni sukces Demokratów . Dla członków Partii Demokratycznej było to 853

wielkie rozczarowanie, ponieważ w czasie wszystkich konwencji partyjnych starali się 

budować takie programy, które miały wpłynąć na poprawę sytuacji bytowych 

mieszkańców, jednak tym razem tak się nie stało. Można również zasugerować, że 

prezydentowi Johnsonowi zabrakło charyzmy, którą mieli chociażby F. D. Roosevelt czy     

J. F. Kennedy. W świadomości wyborców rysował się obraz Demokratów, którzy nie 

potrafili wyjść naprzeciw stawianym im wymaganiom. Czynniki te doprowadziły do tego, 

że wyborcy odchodzili od Demokratów na rzecz Republikanów. Sam wynik kolejnych 

wyborów potwierdził, że Demokraci zakończyli okres sprawowania władzy na rzecz 

kandydata Partii Republikańskiej. Amerykańska scena polityczna po 1964 roku zmieniła 

się. Demokraci mogli zacząć analizować błędy, licząc na to, że po procesie realignment 

będą mogli powrócić do bycia partią większościową . 854

 D. H. Nexon, Methodological Issues in the Study of Realignment, [w:] Realignment in American Politics: 853

Toward a Theory, red. B. A. Cambell, R. J. Trilling, University of Texas Press, Austin 1980, s. 52-56. 
 K. Knuckey, Classification of Presidential Elections: An Update, „Polity” Volume XXXI, Number 4, 854

Summer 1999, s. 653.
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6.3. Zmiany poparcia wyborczego dla Partii Demokratycznej  

w latach piątego systemu partyjnego 

 Partia Demokratyczna w czasie piątego systemu partyjnego była partią odmienioną                

i całkowicie inną niż za czasów Jeffersona czy Jacksona. Ruch w Partii Demokratycznej 

zapoczątkowany przez F. D. Roosevelt trwał nieprzerwanie do lat 60. XX wieku. 

Budowanie partyjnej większości zostało zapoczątkowane przez wprowadzanie innowacji 

pod hasłem New Deal (Nowego Ładu). Po prezydenturach Roosevelt’a Partia 

Demokratyczna kontynuowała swój program, choć nie wygrywała wyborów 

prezydenckich . W czasie piątego systemu partyjnego prezydent Roosevelt pokazał, że 855

potrafił prowadzić inną politykę, o wiele bardziej zdecydowaną od poczynań swoich 

poprzedników. Pokazał, że urząd prezydenta w każdym kolejnym roku jego prezydentury 

umacniał się . Partia Demokratyczna w czasie prezydentur F. D. Roosevelt’a była silna 856

więc wielu jej członków sądziło, że uda im się utrzymać swojego człowieka w Białym 

Domu od 1932 do 1964 roku, a nawet do 1968 roku . Sądzono tak dlatego, że programy, 857

które w ramach New Deal'u wprowadzał prezydent Roosevelt, były bardzo popularne            

i umocniły Partię Demokratyczną . 858

 Na początku piątego systemu partyjnego, w momencie, kiedy F. D. Roosevelt został 

prezydentem i gdy wygłosił swój program New Deal’u, który wpłynął na elektorat, partia 

była u szczytu popularności. Roosevelt'owi udało się sformułować koalicję rolniczego 

Południa, dużych miast na Północy, ludności pracującej, inteligencji oraz najbiedniejszych 

klas społecznych, protestantów i katolików, wyborców białych i czarnoskórych. Koalicja 

ta, nazywana Koalicją New Deal'u, wpłynęła na to, że w tym czasie Partia Demokratyczna 

stała się partią większościową . Dwie ważne grupy społeczne, tworzące ją od czasu 859

pierwszego zwycięstwa Roosevelt'a, to farmerzy i robotnicy. Farmerzy w tym czasie byli 

jedną z największych grup społecznych. Ich liczbę można procentowo określić na 

poziomie 25% całego społeczeństwa. Dlatego też stanowili znaczną część 

demokratycznego elektoratu. Tak było w 1930 roku. Prezydentowi Roosevelt’owi udało się 

 A. L. Hamby, The Democratic Moment: FDR to LBJ, [w:] Democrats and the American Idea … op. cit.,   855

s. 248.
 L. DeSipio, The United States, [w:] Introduction to comparative Politics, Political Challenges, and 856

Challenging Agendas, Fifth Edition, Wadsworth Cengage Learning, Mason 2013, s. 320. 
 D. P. Calleo, The American Political System, The Bodley Head, London Sydney Toronto 1968, s. 69. 857

 B. E. Shafer, The Two Majorities and the Puzzle of Modern American Politics, University Press of Kansas, 858

Lawerence 2003, s. 84. 
 A. J. Maldwin, Historia Stanów Zjednoczonych… op. cit., s. 545.859
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przekonać do głosowania na jego osobę farmerów, ponieważ programy, które 

zaproponował w ramach New Deal’u miały pomóc w odbudowie gospodarki państwa,           

a tym samym miały wpłynąć na poprawę ich sytuacji bytowej . 860

 Jedną z większych grup udzielających poparcia Partii Demokratycznej                     

w początkach piątego systemu partyjnego byli robotnicy. Partia Demokratyczna pod 

koniec prezydentur Roosevelt'a wypełniła większość ze swoich postulatów skierowanych      

z pomocą do klasy robotniczej. Działania, które podejmował prezydent, spowodowały 

zmniejszenie liczby ludzi żyjących w biedzie. Swoje kampanie prezydenckie każdy             

z demokratycznych kandydatów w tym czasie zaczynał od przemówienia w Święto Pracy. 

Powodowało to zwiększenie poparcia robotników i upewniło ich w przekonaniu, że 

Demokraci dbali o ich interesy .  861

 Z punktu widzenia ważnego w USA podziału terytorialnego na Północ i Południe, 

obie wspomniane grupy składały się jednocześnie na ważnych przedstawicieli 

mieszkańców tych regionów. Odpowiednio farmerzy to elektorat rolniczego Południa, 

robotnicy to mieszkańcy dużych miast Północy . 862

 Ważną grupą wyborców Partii Demokratycznej z okresu piątego systemu 

partyjnego byli wyborcy czarnoskórzy. W ich przypadku z jednej strony byli to 

mieszkańcy Południa, z drugiej strony jednak warto podkreślić, że właśnie od lat 40. XX 

wieku ludzie ci migrowali, zasilając szeregi mieszkańców miast Północy. Dane wskazują, 

że przed przystąpieniem USA do II wojny światowej na Południu mieszkało 75% całej 

populacji ludności czarnoskórej. Po trzech dekadach już tylko połowa tejże ludności żyła 

na Południu. Każdego roku około 150 tysięcy osób z tej grupy przemieszczało się na 

Północ . 863

 W miastach Północy mieszkało także wielu przedstawicieli mniejszości etnicznych                

i narodowych, przybywających do USA m.in. z Włoch, Portugalii, Francji, Polski. 

Popierając Partię Demokratyczną, współtworzyli różnorodność koalicji demokratycznej, 

nie tylko ze względu na swoje pochodzenie, ale także religię. Większość z nich bowiem 

była wyznania katolickiego. W tym miejscu warto dodać, że także duża grupa protestantów 

zaliczano do koalicji New Deal’u. Tym razem byli to raczej dawni wyborcy Republikanów, 

 A. L. Hamby, The Democratic Moment: FDR to LBJ, [w:] Democrats and the American Idea… op. cit.,      860

s. 262.
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protestanci należący do klasy średniej, którzy w okresie piątego systemu partyjnego 

zmienili swoje sympatie polityczne . 864

 Ważną grupą, która wzmocniła elektorat F. D. Roosevelt’a stanowiły kobiety. Było 

to zarówno efektem rozwoju praw obywatelskich dotyczących tej grupy jak też roli 

Pierwszej Damy Eleonor Roosevelt . 865

 Tradycyjną grupą wyborców Partii Demokratycznej, o której jednak także należy 

wspomnieć, byli to biali obywatele Południa. Zamieszkiwali oni małe miasteczka. Warto 

dodać, że grupa ta od czasów Rekonstrukcji głosowała na kandydatów Partii 

Demokratycznej . Koniec piątego systemu partyjnego wiązał się m.in. ze zmianami           866

w poparciu, jakie Partii Demokratycznej udzielały wszystkie wspomniane społeczności. 

Wśród wszystkich wyżej wymienionych grup na początku piątego systemu partyjnego 

można było zauważyć pewien trend. Grupy, które poparły kandydata Demokratów na 

początku ostatniego systemu partyjnego, stworzyły blok tzw. dużych miast. Z racji tego, że 

na Demokratów głosowały różne grupy, odnieśli oni zwycięstwo w siedmiu kolejnych 

wyborach prezydenckich na przestrzeni lat 1932-1948. Wynik ten udało się osiągnąć dzięki 

charyzmatycznej osobie F. D. Roosevelt’a, który wiedział, jak pokierować swoimi 

kampaniami, by zapewnić Demokratom pozycję partii większościowej. Partia 

Demokratyczna w czasie prezydentur F. D. Roosevelt’a, tworząc swój program, bazowała 

na reformach okresu wcześniejszego, czyli w latach prezydentury W. Wilsona. Mówiono 

także o tym, że program New Deal’u, który zaproponował F. D. Roosevelt, był próbą 

ratowania państwa, co wpłynęło na uzyskanie dużego poparcia społecznego. 

Konkurencyjną Partię Republikańską uważano za partię sprzyjająca przede wszystkim 

grupom zamożnym. To według Demokratów oni ponosili odpowiedzialność za Wielki 

Kryzys . Zatem politykę Demokratów od początku pierwszej prezydentury Roosevelt’a 867

kierowano na przeciwdziałanie skutkom kryzysu w tym pomoc osobom, które najbardziej 

zostały nim dotknięte. Jednocześnie New Deal był programem skierowanym na ożywienie 

gospodarcze . Polityka ta skutkowała uzyskaniem przez Demokratów poparcia w dużych 868

miastach, liczących ponad 200 tysięcy mieszkańców, które poprzednio były zdominowane 

przez wyborców republikańskich. Miastami tymi były przede wszystkim: Los Angeles, 

 A. L. Hamby, op. cit., s. 260.864
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Oakland, San Francisco, Louisville, Baltimore, Boston, Minneapolis, St. Paul, St. Louis, 

Kansas City, New York City, Buffalo, Rochester, Portland i Milwaukee. Demokraci 

zyskiwali tam wyborców systematycznie w latach od 1936 do 1948 roku. To pozwoliło 

Demokratom rywalizować z Partią Republikańską o głosy z takich stanów jak: California, 

Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New York, Oregon.                      

i Wisconsin .  869

 Jednak w 1948 roku można było zaobserwować pewne zmiany. Po pierwsze, 

Truman po objęciu urzędu prezydenta, nie był on tak szanowany jak jego poprzednik, ale   

z racji bliskiej współpracy z prezydentem Rooseveltem dla wielu Amerykanów wydawał 

się najlepszym wyborem. W czasie wyborów w 1948 roku okazało się, że wielu 

konserwatystów, którzy powinni popierać Partię Republikańską, nie oddało swoich głosów 

na kandydata T. Dewey’a. W tym też czasie można zauważyć pewną tendencję. 

Mieszkańcy wielkich miast zaczęli przenosić się na przedmieścia. Republikanie uważali, 

że ten trend spowoduje, zmiany w preferencjach wyborczych, że nie będą chcieli głosować 

już na Demokratów. Jednak okazało się, że to właśnie dzięki programom zaproponowanym 

w ramach polityki New Deal’u ich sytuacja życiowa się poprawiła . W czasie konwencji 870

partyjnej Demokratów dodatkowo okazało się, że w partii zaczynały się podziały. Pojawiło 

się skrzydło liberalne i skrzydło konserwatywne. Frakcja konserwatywna nie chciała 

poprzeć kandydatury H. Trumana, ponieważ uważano, że nie powinien on działać na rzecz 

zmiany praw obywatelskich dla ludności czarnoskórej . To spowodowało, że zaczął 871

tworzyć się ruch Dixiecrats, można było zauważyć odchodzenie części dotychczasowego 

elektoratu Demokratów na stronę Partii Republikańskiej. Co warte jest zaznaczenia, 

członkowie ruchu nigdy nie wystąpili z szeregów Partii Demokratycznej. Należy zwrócić 

uwagę na fakt, iż w czasie wyborów w 1948 roku Demokraci stracili głosy takich stanów 

jak: Alabama, Louisiana, Mississippi i South Carolina. Stany te zagłosowały na kandydata 

ruchu Dixiecrats. Liberalne skrzydło na czele z H. Wallacem, głosząc hasła postępowe, 

utworzyło partię Postępowych Obywateli Ameryki (Progressive Citizens of America). 

Członkowie tej małej partii liczyli na to, że odbiorą Demokratom głosy robotników. 

Dlatego swój program nasycili hasłami poprawy ich sytuacji bytowych. Dodatkowo 

członkowie wyrażali niezadowolenie z dotychczasowej prezydentury Trumana. H. Wallace 

 A. Ware, The Democratic Party Heads North, Cambridge University Press, New York 2006, s. 201.869

 S. Lubell, The Future of American Politics, Anchor Press, New York 1956, s. 62–63.870

 I. Rusinowa, Z dziejów …op. cit., s. 240.871
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wystartował w wyborach prezydenckich, jednak nie zdobył dużej liczby głosów. Słaby 

wynik wyborczy spowodowany był tym, iż jego wyborcy byli rozproszeni, a robotnicy 

jednak wspierali H. Trumana. H. Wallace nie uzyskał żadnego głosu elektorskiego, zdobył 

jednak 1 157 063 głosów powszechnych, Najwięcej w takich stanach jak: New York, 

Pennsylvania i California. Jednak nie był to dla nich, Postępowych Obywateli Ameryki 

wynik zadowalający. Progresywiści, widząc swoją porażkę zaraz po ogłoszeniu wyników 

wyborów, wstąpili ponownie do szeregów Partii Demokratycznej . Prezydent Truman 872

pomimo podziałów wewnątrz Partii Demokratycznej wygrał wybory, a dodatkowo także 

Demokraci zdobyli większość miejsc w amerykańskim Kongresie. Zwycięstwa prezydenta 

Trumana nie można porównać z sukcesem poprzednika; nie uzyskał on takiego wyniku jak 

Roosevelt. Jednak przez następne cztery lata to on piastował najwyższy urząd  w państwie 

amerykańskim. W obozie Demokratów zaczęto zastanawiać się, jak utrzymać New 

Deal'owską koalicję. Przywódcy Demokratów na czele z A. Stevensonem pragnęli ją jak 

najdłużej podtrzymać. Chcieli ją zachować przez najbliższe dwie kolejne kampanie 

prezydenckie w 1948 roku i 1952 roku .  873

 Jednak okazało się, że Demokraci nie byli w stanie obronić pozycji lidera. Wybory 

prezydenckie w 1952 roku pokazały, że Demokraci stracili poparcie amerykańskiego 

społeczeństwa. Na zasłużonego bohatera wojennego, kandydata Partii Republikańskiej                   

D. Eisenhowera zagłosowało ponad 33 miliony wyborców. Na kandydata Demokratów 

tylko 27 milionów. W czasie tych wyborów Demokraci stracili głosy w zupełnie innych 

stanach niż cztery lata wcześniej. Były to wówczas stany takie jak: Florida, Tennessee, 

Texas i Virginia . Obserwatorzy amerykańskiej sceny politycznej zaznaczali, że czas 874

Demokratów się zakończył, co można było zauważyć podczas wyborów w 1956 roku. 

Demokraci utracili głosy ze stanów Południa na rzecz kandydata Partii Republikańskiej       

D. Eisenhowera. Wybory z 1956 roku dowodziły, że Demokraci ponownie utracili głosy        

z tych samych stanów co cztery lata wcześniej plus jeszcze doszedł stan Louisiana . 875

Wybory z roku 1956 okazały się dla Demokratów bardzo niekorzystne, stracili wówczas 

poparcie zarówno w stanach południowo-wschodnich, tj. Florida, Tennessee, Texas czy 

Virginia, jak i te z tzw. dalekiego Południa, które odeszły już w latach 40. XX wieku, tj. 

 Ibidem, s. 255-256.872
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Alabama, Mississippi, Louisiana, South Carolina . Dla Demokratów czas był to trudny. 876

Nie potrafili odzyskać zaufania. Długo zastanawiali się, jak będzie wyglądała pozycja USA 

na arenie międzynarodowej. W okresie zimnej wojny wspólnota transatlantycka miała 

jasno sprecyzowany cel lub inaczej - wyraziście zarysowanego przeciwnika  i to na niej 877

opierał się Eisenhower jako były wojskowy. 

 Wybory 1960 roku, które Partia Demokratyczna wygrała, jednak pokazały, że nie 

udało się kandydatowi J. F. Kennedy’emu odzyskać głosów w takich stanach jak: Florida, 

Tennessee i Virginii . Sytuacja w Partii Demokratycznej przed tymi wyborami 878

prezydenckimi była dość trudna. Partia podzielona została na grupę liberałów i na grupę 

konserwatystów. Wygrywając wybory, prezydent Kennedy dość długo starał się odkładać 

decyzję, czy zdecydowanie poprzeć liberałów czy konserwatystów. W momencie, kiedy 

ostatecznie potwierdził, że zmiany socjalne i społeczne zostaną wprowadzone, było 

oczywiste, że Partia Demokratyczna zacznie tracić głosy konserwatystów. Jak się później 

okazało, w czasie kolejnych wyborów konserwatyści ostatecznie zanegowali program 

prezydenta Johnsona .  879

 Ostatnie wybory w czasie trwania piątego systemu partyjnego pokazały, że 

kandydat Demokratów - L. B. Johnson zdobył 61,4% głosów wszystkich obywateli. 

Dokładny rozkład głosów obrazuje tabela poniżej.  

Tabela 23. Ilość procentowa głosów oddanych w czasie wyborów prezydenckich 

1948-1964 (kryterium koloru skóry) 

Źródło: W. D. Burnham, Voting in American Elections: the shaping of the American Political Universe since 
1788, Academic-a Press Bethesda 2010, s. 98–100.

 Demokraci nie byli do końca zadowoleni z tego rezultatu, gdyż ich plan zakładał 

uzyskanie wyższego wyniku wyborczego niż w 1936 roku. Wówczas to F. D. Roosevelt 

zdobył 60,8% głosów uprawnionych do głosowania obywateli . W czasie ostatnich 880

Biali 50 43 41 49 59

Ludność czarnoskóra 50 79 61 68 94

 J. M. Mileur, Dump Dixie - West is Best, [w:] The Democrats Must Lead: The Case for a Progressive 876

Democratic Party, red. J. M. Burns, Westview Press, Boulder 1992, s. 99.
 J. Kiwerska, USA-Unia Europejska. Stan i perspektywy relacji transatlantyckich, „Rocznik Integracji 877

Europejskiej” 4/2010, s. 68.
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wyborów podczas piątego systemu partyjnego można było zauważyć, że część wyborców 

opowiedziała się za Partią Republikańską, co osłabiło pozycję kandydata Demokratów.       

Podczas swojego partyjnego spotkania Republikanie wybrali jako swojego kandydata 

Goldwater’a, który był reprezentantem konserwatywnego Południa. Od tego momentu 

można było zauważyć zwiększający się odsetek wyborców popierających Republikanów. 

W tym samym czasie Partia Demokratyczna zaczęła zdawać sobie sprawę, iż nie wygra 

wyborów, bazując tylko na pozostałych wyborcach jeszcze z czasów koalicji New Deal’u. 

Jedyną możliwą odpowiedzią Demokratów na tę sytuację było szukanie nowych grup 

wyborców . Wysondowanie wyniku kolejnych wyborów prezydenckich w 1968 roku 881

było trudne. Wiadomo było jedynie, że Partia Demokratyczna stanie do walki o najwyższe 

stanowisko w państwie odmieniona. Nikt z ówczesnych kierowników partii nie mógł 

przewidzieć, czy ich kandydat odniesie zwycięstwo. 

 Szukając nowych wyborców, Demokraci liczyli na to, że poparcia udzieli im 

ludność czarnoskóra. Zmiany, jakie zostały zapowiedziane tej społeczności, miały swoje 

odbicie w wynikach wyborczych i aktywności politycznej tej grupy. W wyborach w 1960 

roku wzięło udział o prawie 2 miliony mniej uprawnionych do głosowania czarnoskórych 

obywateli. W 1960 roku zagłosowało 68% obywateli czarnoskórych, a w 1964 roku 94% 

mieszkańców czarnoskórych wzięło udział w wyborach . W kolejnych wyborach 882

prezydenckich ilość procentowo oddanych głosów przez ludność czarnoskórą wyniosła     

w 1968 roku już 85% . Jednak jak się okazało, to w grupie ludności czarnoskórej ostatni 883

prezydent piątego systemu partyjnego L. B. Johnson uzyskał większe poparcie                    

w porównaniu do głosów uzyskanych przez Johna F. Kennedy’ego. Gdyby określić 

miejsca, w których kandydat Demokratów zdobył więcej głosów ludności czarnoskórej, to 

można wskazać dwa miasta: Chicago i New York. Tutaj liczba głosujących czarnoskórych 

obywateli była wysoka. W takich stanach jak Tennessee czy Florida czarnoskórych 

wyborców w porównaniu do 1960 roku było dwa razy więcej. Dla przykładu J. F. Kennedy 

zdobył tutaj 60% głosów, a L. B. Johnson już 99,5% głosów . Obserwując amerykańską 884

scenę polityczną w czasie piątego systemu partyjnego można jednoznacznie stwierdzić, że 

 N. Schofield, G. Miller, A. Martin, Critical Elections and Political Realignments in the USA: 1860-2000,               881
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koalicja New Deal’u rozpadła się. Demokraci pomimo tego, iż wygrali większość                

z wyborów prezydenckich, nie potrafili zjednoczyć swojego elektoratu. Widoczne były 

rozłamy wewnątrz partii, które od środka niszczyły jej struktury. Brakowało działaczy 

potrafiących zbudować silne ramy i program partii, tak by mogła na nowo stworzyć silny 

elektorat i zapewnić sobie wygraną w kolejnych wyborach. 

 Gdyby dokonać analizy, jak głosowali wyborcy w czasie piątego systemu 

partyjnego to można podzielić państwo na kilka grup. Pierwsza to stany, w których             

w latach od 1936 roku do 1964 roku wygrywali Demokraci. Do tych stanów zaliczyć 

należy tylko dwa. Wyborcy z Arkansas i North Carolina poparli Demokratów we 

wszystkich 8 wyborach. Kolejna grupa stanów, która poparła Demokratów, to takie stany 

jak: Missouri i West Virginia. Te stany głosowały Demokratów w 7 wyborach.                    

W 6 wyborach prezydenckich opowiedzieli się za Demokratami mieszkańcy takich stanów 

jak: California, Washington, Montana, Oklahoma, Louisiana, Mississippi, Alabama, 

Tennessee, Georgia, Florida, Virginia, New Jersey, Connecticut i New York. W czasie 5 

wyborów prezydenckich na kandydata Partii Demokratycznej zagłosowali wyborcy ze 

stanów: Nevada, New Mexico, Texas, Minnesota, Illinois, Kentucky i Delaware. W 4 

wyborach prezydenckich Demokratów poparli mieszkańcy takich stanów jak: Oregon, 

Utah, Arizona, Wyoming, Wisconsin, Michigan, Ohio i Pennsylvania. W tym samym 

czasie na Republikanów w czasie 7 wyborów w piątym systemie partyjnym zagłosowali 

mieszkańcy Idaho, Maine i Vermont. W czasie 5 wyborów Republikanie uzyskali 

większość w stanach tj. Colorado, Kansas, North and South Dacota, Nebraska i Indiana. 

Stany, w których wygrali 4 razy w latach 1936-1964, to Iowa i New Hampshire. Dokonana 

analiza wyników wyborczych i rozkładu głosów w poszczególnych stanach pokazuje, że 

społeczeństwo amerykańskie w czasie piątego systemu partyjnego przeszło największe 

przeobrażenia. Zmieniające się poparcie na przestrzeni piątego systemu partyjnego 

spowodowało, że Partia Demokratyczna zaczęła zauważać potrzebę zmiany swojego 

programu politycznego. Amerykańska scena polityczna, a tym samym Partia 

Demokratyczna i jej ówczesny przywódca gotowi byli na zmiany, tak samo jak 

społeczeństwo. 
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6.4. Demokraci po 1964 roku  

Ostatnie wybory w 1964 roku wskazywały na potrzebę wystąpienia kolejnego 

systemu zmian. Tak też się stało. Badacze tego okresu i dziejów partii politycznych nie są 

jednogłośni, czy to właśnie w 1964 roku, po wyborach prezydenckich, wystąpił piąty 

proces zmian. Z perspektywy Partii Demokratycznej można stwierdzić, że tak się stało. 

Piąty proces realignment nadszedł i jak zazwyczaj poprzedzony był pewnymi znakami. 

Obserwując amerykańską scenę polityczną, kolejne wybory prezydenckie i czas dominacji 

Partii Demokratycznej w czasie piątego systemu partyjnego można było zakładać, że piąty 

system będzie trwał długo. Tendencje wcześniejszych okresów mówiły o co najmniej 

trzydziestoletnich okresach systemu partyjnego. Amerykańskie wybory w czasie ostatniego 

omawianego systemu partyjnego nabrały zupełnie innego znaczenia. Kandydaci stali się 

nie tylko przywódcami partyjnymi, ale także osobami medialnymi, czasami nawet jak            

w przypadku J. F. Kennedy’ego ulubieńcami Ameryki. Sam J. F. Kennedy był idealnym 

bohaterem kultury masowej . Cały okres piątego systemu partyjnego można nazwać 885

systemem mass mediów, bo to pod jego koniec one najbardziej kreowały scenę polityczną 

Ameryki. Najefektywniejszymi narzędziami prowadzenia polityki i kreowania linii 

partyjnej stało się radio, telewizja, a trochę później jeszcze Internet. Sposób prezentowania 

w telewizji, udzielanie wywiadów i prowadzenie debat to wszystko stało się udziałem 

milionów Amerykanów. Dużo łatwiej Partii Demokratycznej było pokazywać swoich 

kandydatów i kreować ich na ulubieńców mass mediów. Wykorzystując media, Demokraci 

liczyli na jeszcze lepsze  i szybsze dotarcie do tych niezdecydowanych, do tych, którzy nie 

wiedzieli kogo podczas kampanii popierać. Wybory prezydenckie w czasie piątego 

systemu partyjnego stały się niejako świętem dla Amerykanów. Zaobserwowano, że           

w momencie, kiedy zaczęto prowadzić ankiety wśród wyborców, dużo łatwiej było 

Demokratom poznać nastroje, łatwiej było zbudować tak program, by kolejne wybory 

prezydencie czy kongresowe wygrać. Część badaczy przyjęła, że rok 1964 to rok kończący 

piąty system partyjny i wtedy niemal natychmiast możemy mówić o procesie realignment. 

Druga grupa specjalistów twierdzi, że bardziej widoczne zmiany nastąpiły w czasie 

wyborów prezydenckich w 1968 roku. Kolejna grupa badaczy uważa, że piąty system 

zakończył się dopiero w 1972 roku, po wyborach prezydenckich. Przyjęte na początku 

 E. Klein, Klątwa Kennedych, Świat Książki, Warszawa 2005, s. 179.885
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ramy czasowe opracowania zamykają piąty system partyjny na wyborach prezydenckich     

w 1964 roku, uznając je jako ostatnie piątego systemu partyjnego. Jak mówili 

obserwatorzy amerykańskiej sceny politycznej i historycy to prezydent Johnson rozpoczął 

starania o wprowadzenie opieki zdrowotnej dla seniorów. To kolejny krok, który uczynił 

urzędujący prezydent w celu poprawy warunków życia starszych obywateli. Wielu też 

podkreśla, że jednak dokonania JFK nie były znaczne, szczególnie gdy porównujemy je      

z tym, co uczynił Lyndon B. Johnson w ramach programu Great Society (Wielkiego 

Społeczeństwa) .  886

Koniec prezydentury L. B. Johnsona i przegrane wybory w 1968 to koniec ery 

rządów Demokratów. Kolejne lata przyniosły rządy Republikanów, Demokraci w okresie 

od 1972 do 1988 roku przegrali aż 4 razy w 5 wyborach prezydenckich. Pierwszy 

Republikanin to Richard Nixon, który obejmując urząd, uznawany był za jednego               

z najbardziej uzdolnionych przywódców, jako prezydent USA wykazywał też największe 

lekceważenie ograniczeń własnej władzy . Wybuch Afery Watergate w czasie jego 887

drugiej kadencji sprawił, że stał się pierwszym w historii USA prezydentem, zmuszonym 

złożyć dymisję. W 1974 roku na stanowisku zastąpił go Gerald Ford, który zaraz po 

objęciu urzędu powiedział, że wie, że nie został wybrany dzięki głosom wyborców, dlatego 

prosi ich o modlitwę, aby dobrze sprawować urząd .  888

W 1976 roku w wyniku decyzji konwencji partyjnych do walki o stanowisko 

prezydenta stanęli urzędujący Gerald Ford oraz kandydat Demokratów - James Earl Carter 

Jr, (nazywany częściej Jimmy). Ponownie zdecydowano o prowadzeniu debat 

prezydenckich. Pierwszą dotyczącą spraw wewnętrznych Ameryki wygrał Ford, drugą 

dotyczącą polityki zagranicznej wygrał Carter . Na wygraną Cartera wpłynęła zapewne 889

odkryta Afera Watergate i skandal wokół republikańskiego prezydenta Nixona. 

Nieudolność jego następcy spowodowała, że Amerykanie w czasie wyborów 

prezydenckich postawili na Demokratę. To za prezydentury Cartera do amerykańskiej 

administracji wprowadzono dwa nowe departamenty: Edukacji i Energii. Prezydent Carter 

był także zwolennikiem łagodzenia konfliktu pomiędzy Izraelem a Egiptem. Carter 
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sprawował urząd jedną kadencję, co jego przeciwnicy polityczni odebrali jak porażkę całej 

partii. Warto zwrócić uwagę na to, że Demokraci, pomimo iż przegrywali wybory 

prezydenckie, to w latach 70. i 80. XX wieku kontrolowali obie izby Kongresu. 

Republikanom udało się to tylko w latach 1981-1987. Kolejne lata i okres po 1989 roku to 

czas propagowania demokracji rynkowej w USA. Amerykańscy politycy, zwłaszcza 

rządzący Republikanie, chcieli stosować obok demokratycznych form rządu zasady 

wolności gospodarczej, wolnego rynku i elementy neoliberalnej polityki ekonomicznej 

państwa, które miały opierać się na deregulacji. Model ten polegał na znoszeniu barier 

handlowych i ograniczeń dla przepływu kapitału  i pozwalał dać poparcie Partii 890

Republikańskiej w kolejnych wyborach prezydenckich. 

Jednak Demokraci powrócili na amerykańską scenę polityczną w 1992 roku, po 

dwunastu latach rządów Republikanów, kiedy to wybory prezydenckie wygrał Bill Clinton. 

Przyczyną zmiany poparcia politycznego Amerykanów pod koniec lat 90. XX wieku były 

problemy społeczno-ekonomiczne. Duży deficyt, wysokie bezrobocie i pogarszające 

się warunki bytowe spowodowały, że Demokrata stanął na czele państwa amerykańskiego, 

stając się tym samym ich nową szansą na polepszenie bytu. Hasłem, które przyświecało 

amerykańskim politykom i kandydatom mówiło o ulepszeniu Ameryki. Nie było wiadomo, 

który kandydat wygra, czy Demokrata, czy Republikanin. Wszystko wskazywało na 

zwycięstwo Clintona, jednak na scenie politycznej pojawił się trzeci gracz Ross Perot, 

który, jak wówczas uważano, mógł przeszkodzić Clintonowi w objęciu urzędu. Ubiegający 

się o reelekcję Bush senior wzmacniał się w sondażach opinii publicznej, a jeszcze 

szybciej rosła popularność Rossa Perot’a . Nie można było przewidzieć ostatecznego 891

wyniku wyborów. Wygrał Clinton, uzyskując 43% głosów, jego największy przeciwnik 

zdobył 37,5%. Mówiło się, że Clinton był jednym z trzech najmłodszych kandydatów do 

urzędu, był pierwszym z tzw. baby boom-u. Wyniki wyborów pokazały, że uzyskał 370 

głosów elektorskich do 168 ówczesnego prezydenta Busha . Tym samym to Demokraci 892

objęli najwyższy urząd w państwie. 

W czasie swoich prezydentur Bill Clinton starał się zbilansować budżet i wpłynął 

swoimi decyzjami na stworzenie 23 milionów nowych miejsc pracy. Co jeszcze warte jest 

 G. Nycz, USA wobec zakończenia zimnej wojny. Liberalny consensus ery końca historii (1989-2000), 890

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 29.
 R. E. Levin, Bill Clinton, Portret polityka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993, s. 171.891

 B. Clinton, My Life. The early years, Vintage Books, New York 2004, s. 586.892
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zauważenia, był jednym z niewielu prezydentów amerykańskich, który potrafił utrzymać 

pokój, nie tylko w samych USA, ale także na świecie. Administracja Demokratów położyła 

nacisk na sprawy ochrony praw człowieka i problemów rozwoju, w tym ochrony 

środowiska naturalnego . Prezydent Clinton wiedział, że właściwie zastosowane wydatki 893

rządu i regulacje prawne mogą wzmocnić rozwój gospodarczy państwa zamiast go 

osłabiać. Reguły wolnego rynku i wprowadzenie dyscypliny podatkowej może zadziałać 

na rzecz sprawiedliwości społecznej. Taka miała być według niego trzecia droga, którą 

chciał podążać jako prezydent. Za ten ruch kilka lat później chwalił go Barack Obama . 894

Prezydentura Clintona to także czas jednego z większych skandali obyczajowych, ale jak 

to przedstawiają sami Amerykanie Bill’owi Clintonowi można było zapomnieć. Dlatego to 

właśnie Clinton, a nie żaden inny prezydent przejdzie do historii jako ten, który 

wyeliminuje praktycznie wszystkie konflikty interesów w Białym Domu . Nie bez 895

znaczenia był też fakt, że jego żona Hillary Clinton ocieplała wizerunek, wspierała                

i łagodziła napiętą sytuację, stając się w niedługim czasie jedną z najbardziej wpływowych 

Amerykanek, która zdecydowała się kilka lat później na start w wyborach. W swoich 

wspomnieniach Michelle Obama napisała o Bill’u Clintonie, że nie chciał po drugich 

wygranych wyborach toczyć tych samych walk, które toczył w latach 90. XX wieku. Nie 

chciał podziału na czerwoną i niebieską Amerykę. Chciał być prezydentem całego 

społeczeństwa . To na Clintonie i na Stanach Zjednoczonych spoczywał ciążył ciężar 896

odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa Europy Zachodniej. Było to wynikiem 

niekwestionowanej pozycji USA jako lidera bloku Zachodniego oraz głównego rywala 

Związku Radzieckiego .  897

Po Clintonie do Białego Domu wprowadził się na kolejne osiem lat Republikanin - 

George W. Bush Jr, który doprowadził Amerykę do wojny. Mimo to obserwatorzy 

amerykańskiej sceny politycznej twierdzili, że Biały Dom za jego prezydentury był 

bardziej uparty, bardziej wydajny i bardziej skryty w porównaniu do dwóch 

 G. Nycz, W poszukiwaniu Equilibrium. Równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 893

1945-2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 355.
 B. Obama, Odwaga nadziei, Wydawnictwo Albatros, Opole 2009, s. 47.894

 T. Wróblewski, Bill Clinton, Ani chwili do stracenia, Polska Oficyna Wydawnicza “BGW”, Warszawa 895

1992, s. 14.
 M. Obama, Becoming, Viking an imprint of PENGUIN Books, New York 2018, s. 246. 896

 J. Zając, Unia Europejska w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku, „Krakowskie Studia 897

Międzynarodowe” XI 2014 nr 4, s. 32.
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wcześniejszych prezydentów republikańskich . Jak sam przyznał, wiedział, że pod koniec 898

jego rządów państwo miało długoterminowy problem z podatkami . Jego dwie 899

prezydentury są niezbyt dobrze oceniane przez samych Amerykanów. Niezadowolenie          

z rządów Republikanów pokazały słupki poparcia w czasie wyborów prezydenckich           

w 2008 roku. Były to wybory, podczas których faworytką w głosowaniach w Partii 

Demokratycznej została Pierwsza Dama H. Clinton, która zyskała ponad 40% poparcia. 

Dopiero za nią uplasował się młody, niedoświadczony senator, który, jak ostatecznie 

wykazały wyniki głosowania, zwyciężył i uzyskał nominację partyjną. Najwyraźniej sztab 

Hillary nie docenił Obamy, który stopniowo acz regularnie rósł w siłę . Przez kilka 900

tygodni zapanowała w Ameryce istna Barack-omania, a przemierzający Amerykę kandydat 

gromadził nie tylko dziesiątki tysięcy zwolenników, ale dziesiątki milionów kampanijnych 

wydatków . 901

Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki prezydentem został 

czarnoskóry senator z Illinois Barack Obama. Czas jego prezydentur to próba walki            

z problemami ekonomicznymi państwa. To dalsze wprowadzanie reform systemu 

zdrowotnego, którymi zostały objęte prawie 32 miliony obywateli. Po latach prób i oporze 

Republikanów prezydent Obama i Demokraci wdrożyli nowe prawo do opieki zdrowotnej 

w marcu 2010 roku, rozszerzając go na wszystkich obywateli. Jak podkreślali w czasie 

prezydentury Obamy Demokraci, czas jego ośmiu lat w Białym Domu pozwolił na wyjście 

z kryzysu ekonomicznego, poprawiły się warunki życia Amerykanów. Demokraci skupili 

się na zmianie systemu szkolnictwa wyższego, tak by umożliwić dostęp do wyższych 

uczelni większej ilości młodych Amerykanów. Wprowadzając Recovery Act Demokraci 

skupili się na pomocy i utrzymaniu stanowisk pracy - w myśl hasła, by żyło się lepiej.  

Niektórzy z badaczy tego okresu twierdzą, że kolejny system partyjny zaczął się                   

w momencie, kiedy prezydentem został Donald Trump. Bo jak przystało na procesy zmian, 

wybory w 2016 roku takie przyniosły. Demokraci po raz pierwszy w swojej historii 

wystawili jako swojego kandydata na prezydenta kobietę. Kandydatką Demokratów 

 R. Draper, Dead certain. The Presidency of George W. Bush, Free Press, New York 2007, s. 127.898

 G. W. Bush, Kluczowe decyzje, Wydawnictwo Akcent, Warszawa 2011, s. 523.899

 M. Turek, Stany Zjednoczone po wyborach prezydenckich 2008, Biuletyn Międzynarodowy Instytutu 900

Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 22 (22), listopad 
2008, s. 3; Zob. szerz.: https://inp.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=2bde8f39-6199-4a4a-9465-
fa3a0bdc806f&groupId=3905854, z dn. 26.05.2022.

 P. Burdzy, RAPORT, Wybory prezydenckie w USA. Kto poprawi politykę po Bushu?, 901

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE III-IV - 2007 /5-6, s. 51.
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została była Pierwsza Dama, Hillary Clinton. Niestety, pomimo że zdobyła prawie 3 

miliony głosów, nie uzyskała większości głosów elektorskich i przegrała z Donaldem 

Trump’em. Dodatkowo Demokraci stracili kontrolę nad obydwoma izbami Kongresu, 

jednak tylko na dwa lata. Po dwóch latach doszło do sytuacji kiedy Demokraci zaczęli 

zyskiwać większość. Uzyskując większość, tzw. blue wave  udało im się odzyskać 902

utracone głosy. Ostatnie lata pokazują, że Ameryka nie była gotowa na rządy Trump’a. 

Kolejne lata to czas pandemii, w której cieniu odbyły się wybory prezydenckie. 

Liczba oddanych przez Amerykanów głosów to prawie 150 milionów (największa liczba     

w historii amerykańskich wyborów), a ich wyniki pokazały, że Amerykanie chcieli zmian, 

mieli dość rządów Trump’a. Swoje głosy Amerykanie oddawali korespondencyjnie i to na 

dużo większą skalę. Większość głosów elektorskich zdobył kandydat Demokratów Joe 

Biden, zyskując poparcie we wcześniej utraconych stanach m.in. w Michigan, Wisconsin     

i Pennsylvanii . Zostając głową amerykańskiego państwa, Biden obejmował urząd mając 903

u swego boku - kobietę - wiceprezydent Kamalę Harris. To kolejna kobieta, która               

w szeregach Demokratów znaczy wiele i darzona jest ogromną sympatią przez 

Amerykanów. Kobiety na wysokich stanowiskach w USA to zjawisko dość nowe, 

podkreślające kolejne zmiany w myśleniu o amerykańskiej scenie politycznej. Coraz 

częściej imiona i nazwiska kobiet pojawiają się na listach wyborczych Demokratów i coraz 

częściej to one wymieniane są jako potencjalne kandydatki do ubiegania się o najwyższy 

urząd w USA w następnych wyborach. Czy tak się stanie, że kolejnym prezydentem USA 

zostanie kobieta? Oczywiście wśród nazwisk pojawiają się Biden i Harris, ale poza tą 

ostatnią jeszcze trzy kolejne kobiety brane są pod uwagę jako przyszłe kandydatki Partii 

Demokratycznej w wyborach 2024 . Bezsprzecznie byłby to moment, w którym 904

zaistniałby kolejny proces realignment. Pierwsza kobieta w fotelu prezydenta to zapewne 

ogromna zmiana dla USA, ale i dla przywództwa amerykańskiego na świecie. 

Faktu, że w USA zaistniał szósty, czy już nawet siódmy system partyjny nie można 

jednoznacznie potwierdzić. Jednak w okresie od 1968 roku Demokraci kilkukrotnie 

obsadzili fotel prezydencki. Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama czy ostatni 

urzędujący dziś, Joe Biden, również wpłynęli na kolejne zmiany na amerykańskiej scenie 

 Blue wave - oznacza sytuację, kiedy Partia Demokratyczna zyskuje większość głosów w czasie wyborów. 902

Gdyby wygrała większość głosów Partia Republikańska mielibyśmy red wave.
 https://democrats.org/who-we-are/our-history/, z dn. 25.05.2022.903

 https://www.washingtonpost.com/politics/2022/04/16/top-10-democratic-presidential-candidates-2024-904

ranked/, z dn. 25.05.2022.
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politycznej. Demokratyczni prezydenci coraz częściej odnosili się do wielowymiarowości 

potęgi amerykańskiej . Przełom XX/XXI wieku nie był dla Demokratów korzystny. 905

Jednak, gdyby przyjąć, że szósty system partyjny trwa, to obecnie Demokraci są partią 

większościową.   

Dziś Partia Demokratyczna to ta, która w swoim programie stawia na 

socjalliberalizm, widoczny poprzez takie hasła jak: równość społeczna i ekonomiczna oraz 

opiekuńczość państwa. Istnienie gospodarki mieszanej pozwala Demokratom na 

utrzymanie modelu, w którym działa sektor prywatny, ale możliwe są ze strony państwa 

regulacje i interwencje w funkcjonowaniu gospodarki. Taki rozwój i takie zmiany 

strukturalno-programowe możliwe były tylko dlatego, że pomimo wielokrotnych 

przegranych wyborów prezydenckich Demokraci w wielu przypadkach potrafili wyciągnąć 

wnioski, budowali i odbudowywali zaufanie elektoratu, zmieniając swój program. 

 M. Stolarczyk, Ewolucja supermocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych w prozimnowojennym 905

systemie międzynarodowym, [w:] A. Czyż, S. Kubas, Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych: 
księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Markowi Barańskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2018, s. 355; Zob. szerz.: S. Bieleń: Ład hegemoniczny w XXI wieku, [w:] Tendencje i procesy 
rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. A. F. Gawrycki, Scholar, Warszawa 2016,         
s. 655.
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ZAKOŃCZENIE  

Partia Demokratyczna to najstarsze ugrupowanie polityczne w USA. Na 

przestrzeni ponad dwustu lat prezydenci z jej ramienia wygrywali wybory, oraz 

zmieniała się linia partyjna Demokratów. Pytanie, na które szuka się odpowiedzi, 

brzmi, jak to się stało, że Partia Demokratyczna tak długo utrzymuje się na scenie 

politycznej USA.  

Po pierwsze, w każdym z omawianych systemów pojawiał się wybitny 

prezydent, który stawał się jej przywódcą, mentorem dla członków partii                     

i ich wyborców. Od Thomasa Jeffersona, poprzez Andrew Jacksona, Martina van 

Buren’a, Woodrowa Wilsona, Franklina D. Roosevelt’a aż do Johna F. Kennedy’ego, 

każdy z nich był liderem. Demokraci byli oddani swoim programom i zależało im na 

kontynuowaniu myśli Ojców Założycieli. Miało to zawsze odzwierciedlenie               

w poziomie poparcia dla partii. Demokraci chcieli być partią dla zwykłych ludzi               

i najlepiej widać to było w czasie prezydentury Jacksona. Początkowo tylko dla 

białych, ale z biegiem lat także, dla wszystkich mieszkańców USA. To, co możemy 

nazwać moralnym kapitalizmem, było ważne dla Jacksona, jak i później dla 

Franklina D. Roosevelt’a, czy dla Joe Biden’a dziś. Dla każdego z nich moralny 

kapitalizm znaczył patrzenie w kierunku zwykłego obywatela, małych biznesów, 

małych gospodarstw, stawiając po drugiej stronie wielkie korporacje, wielkich 

inwestorów.  

Nie sposób nie zaprezentować sylwetek wszystkich opisanych na kartach 

pracy prezydentów Demokratów. Jest ona pewnym kompendium wiedzy o nich, ich 

okresie rządów. 

Tabela 24. Prezydenci Partii Demokratycznej w czasie pięciu systemów partyjnych

Imię i 
nazwisko Przydomek

Kolejn
ość 

urzędo
wania

Okres 
prezydentury

System 
partyjny

Najważniejsze 
wydarzenie 

Thomas 
Jefferson Red Fox 3 1801-1809 I system partyjny 1803 Zakup 

Louisiana

James 
Madison Little Jemmy 4 1809-1817 I system partyjny

1812 Wojna z 
Wielką Brytanią, 
1816 utworzenie 
Drugiego Banku 
Amerykańskiego
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Źródło: C. Smith, Presidents. Every question answered, Hylas Publishing, New York 2004, s. 26-67, 
78-83, 92-101, 138-145, 172-179, 192-213, 222-235.  

Tabela pokazuje po pierwsze, że Demokratów było niewielu w Białym 

Domu, a po drugie ukazuje ich siłę i potwierdza tezę o ich wielkości jako polityków, 

James 
Monroe

The Last 
Cocked Hat 5 1817-1824 I system partyjny

Era of Good 
Feelings, 1820 

Kompromis 
Missouri,

John 
Quincy 
Adams

Old Man 
Eloquent 6 1824-1828 I realignment

Andrew 
Jackson Old Hickory 7 1828-1836 II system 

partyjny

1830 Indian 
Removal Act, 

1832 powstanie 
Partii 

Demokratycznej, 

Martin van 
Buren

Little 
Magician, 
Martin van 

Ruin
8 1836-1840 II system 

partyjny Panika 1837 roku, 

James K. 
Polk

Young 
Hickory 11 1844-1848 II system 

partyjny
1845 Manifest 

Destiny

Franklin 
Pierce

Handsome 
Frank 14 1852-1856 II system 

partyjny
1854 Akt Kansas-

Nebraska 

James 
Buchanan

Ten Cent 
Jimmy, Old 

Buck
15 1856-1860 II system 

partyjny

1857 Dred Scott v. 
John F. Sandford, 
1858 Konstytucja 

Lecompton

Grover 
Cleveland

Big Steve, 
Uncle Jumbo 22 1884-1888, 

1892-1896 

III system 
partyjny,            

III realignment

Woodrow 
Wilson

Schoolmaster 
in Politics 28 1912-1920 IV system 

partyjny

I wojna światowa, 
1918 - XIV 

punktów Ligii 
Narodów, 1919 

-1920 prawa 
wyborcze dla 

kobiet

Franklin D. 
Roosevelt FDR 32 1932-1945

IV realignment, 
V system 
partyjny

New Deal, II 
wojna światowa

Harry S. 
Truman

Give Em Hell 
Harry 33 1945-1953 V system 

partyjny
1947 Doktryna 

Trumana

John F. 
Kennedy JFK, Jack 35 1960-1963 V system 

partyjny

1961 Zatoka Świń, 
1961 Housing 

Act,1962 kryzys 
kubański, 

Lyndon B. 
Johnson LBJ 36 1963-1968 V realignment

1964 Civil Right 
Act, 1965 

Medicare Act, 
1966 Minimum 

Wage Act
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jako kreatorów polityki państwa i linii partyjnej Demokratów. Gdyby sprawdzić 

popularność demokratycznych prezydentów, to wychodzi zgodnie z analizą, że          

w pierwszej dziesiątce znalazły się takie nazwiska jak: T. Jefferson, F. D. Roosevelt, 

H. Truman, J. F. Kennedy czy B. Obama. Fakt, iż postać prezydenta jako głowy 

państwa, jego moc i zdolność do kreowania polityki partii i państwa była zawsze 

ogromną siłą. Nie zawsze jednak Demokraci wystawiali silnego kandydata, co 

dokładnie przedstawiły kolejne rozdziały. 

Na pewno w niniejszym opracowaniu udało się pokazać, że w czasie 

kolejnych amerykańskich systemów partyjnych, Partia Demokratyczna przyjmując 

imigrantów stawała się bardziej zróżnicowana rasowo i etnicznie. Coraz trudniej 

było ustalić jej przywódcom, kim był naród i jakie były jego interesy. Demokraci 

musieli porzucić rasistowską przeszłość i walczyć o to, by stać się partią wszystkich 

zwykłych ludzi. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, już w XIX wieku stanowiła 

niejednorodną partię nawet wśród białych wyborców. Demokraci stali się partią 

profesorów uniwersyteckich, których często uważano za ideologicznych 

przywódców Partii Demokratycznej. Wielu liberalnych intelektualistów wstępowało 

w szeregi Partii Demokratycznej, a to utrudniło Demokratom pokazanie, że stali się 

ponownie partią osób pracujących. Tak Demokraci wchodzili w XX wiek i w kolejny 

system partyjny - New Deal ze swoim prezydentem. Zaproponowany New Deal 

cieszył się dużą popularnością, choć naprawdę zaszyfrowały się w nim 

dyskryminujące przepisy. Ani ubezpieczenie społeczne, ani Ustawa Wagnera nie 

obejmowały pracowników rolnych, ani pracowników w mniejszych miastach. New 

Deal był popularny na Południu i na Południowym Zachodzie. Programy z zakresu 

opieki społecznej, które wówczas wprowadzono, tj. Social Security i Tennessee 

Valley Authority, nadal istnieją. Te dotyczące tworzenia miejsc pracy nie. Jednak 

New Deal przyniósł też inne poważne zmiany. Demokraci, rozszerzając szeregi           

o intelektualistów, zaczęli mieć w swoim gronie wielu radykałów – komunistów          

i socjalistów. Droga, którą zmierzali przywódcy Demokratów, musiała nieuchronnie 

skończyć się fragmentacją. Partia Demokratyczna stała się tak szeroka programowo     

i tak popularna, przynajmniej przez pewien czas, podczas Wielkiego Kryzysu, że 

różne jej grupy stawiały partii żądania, których jednak Demokraci nie mogła spełnić. 

Nie można było przyjąć ustawy o prawach obywatelskich i poparcia dla większej 

władzy dla białego Południa w Kongresie. Już pod koniec lat 30. XX wieku solidne 
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Południe przestało być tak solidne. Tak naprawdę wówczas większa część 

mieszkańców Południa zaczęła myśleć o głosowaniu na Republikanów. Chcieli 

stworzyć własną partię. Stało się to jednak dopiero w 1948 roku, kiedy Strom 

Thurmond stanął na czele Partii Praw Stanów, ale już wtedy uwidaczniało się 

niezadowolenie z liberalnego kierownictwa Partii Demokratycznej na Północy. Jedną 

z kluczowych zmian wśród Demokratów było przejście od programu gospodarczego 

skoncentrowanego na przeciwstawianiu się wielkim korporacjom oraz na używaniu 

retoryki antymonopolowej do programu lat 30. XX wieku. Demokraci stali się 

prorobotniczy. Liczba pracowników rosła bardzo szybko w latach 30. i 40. XX 

wieku, właśnie ta grupa stanęła w centrum zainteresowania partii. Demokraci 

spostrzegli, że robotnicy pracowali dla wielkich korporacji. Podpisywali umowy, bo 

chcieli należeć do klasy średniej, chcieli mieć udział w zyskach przedsiębiorstw, 

lepsze zarobki i warunki pracy, świadczenia zdrowotne. Małe firmy w tym okresie 

poddawały się związkom, czuły, że nie byłyby w stanie przetrwać. I tak 

konserwatywny ruch zaczynał rosnąć w opozycji do New Deal’u i sprzeciwu wobec 

liberalnych Demokratów, rósł on wśród firm niezrzeszonych, zwłaszcza mniejszych 

przedsiębiorstw. 

Analiza programów Partii Demokratycznej pokazała, że istnieje 

symbiotyczny związek między ruchami społecznymi, partiami politycznymi i elitami 

politycznymi. Obecnie jednak Demokraci nie mają poparcia tych ruchów, które by je 

napędzały. Dziś w USA nie ma związków zawodowych, które mogłyby popierać 

Demokratów. A gdyby takie się pojawiły, to Demokratom będzie bardzo trudno 

ponownie zdobyć większość robotniczą. Teraz kwestie kulturowe mają 

pierwszeństwo, jak to często bywa w polityce amerykańskiej, historycznie. To nie 

jest korzystne dla Demokratów. Łatwiej znajdowali sposoby na kompromis                

w kwestiach gospodarczych niż w sprawach kulturowych. Można dać ludziom trochę 

mniej pieniędzy, można trochę dłużej wstrzymać się z niektórymi świadczeniami 

socjalnymi. Partia Demokratyczna będzie znana jako ta, która ustanowiła dla 

wszystkich powszechne przedszkole lub opiekę nad dzieckiem i rozszerzyła 

Medicare dla większości ludzi. Kwestie kulturowe są bardzo trudne do ustanowienia 

kompromisu. Jak prohibicja, ruch, który trwał sto lat i w końcu odniósł sukces,           

a zaraz potem upadł. Aborcja może być tym samym problemem, podobnie jak 

nauczanie o rasie w szkołach. 
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Analizując programy partyjne Demokratów, można potwierdzić, że wielkie 

zmiany polityczne zachodziły, gdy dochodziło do kryzysów. Wojna domowa 

zniszczyła dominację Demokratów, a następnie Wielki Kryzys zniszczył dominację 

Partii Republikańskiej. Kryzys lat 60. XX wieku wyznaczyła wojna wietnamska, 

niszcząc dominację Partii Demokratycznej. Powstałe podziały rasowe wyłoniły się        

z ruchu praw obywatelskich, ale nie doprowadziły do dominacji Republikanów.  

Demokraci przez wszystkie systemy partyjne starali się wykształcić 

umiejętność sprzedawania swoich postulatów. Uważali, że propozycje musiały być 

postrzegane jako przynoszące korzyści wyborcom. Miało to miejsce w latach 30., 40. 

i 50. XX wieku, głównie za sprawą Demokratów. Programy te jednak nie pomogły 

przekonać białych Południowców, że powinni nadal zostać lojalnymi wobec 

Demokratów. Obecnie amerykańska scena polityczna pokazuje, że mamy stan,         

w którym jedna partia lub druga dominuje, i jest tak już od prawie pięćdziesięciu lat.  

Analizując tendencje i preferencje wyborców w różnych grupach 

wiekowych można wywnioskować, że młodsi ludzie są bardziej postępowi i bardziej 

słoni do ryzyka niż starsi. Jednak ta obserwacja nie odnosi się tylko do USA i tylko 

do wyborów, na całym świecie tak jest. Ostatnie lata pokazały, że kiedy młodzi 

głosują, częściej wskazują na Demokratów. Wcześniej, w latach 80. i 90. XX wieku  

i wielu młodych ludzi popierało Republikanów. Byli pokoleniem Reagana. Teraz 

żyje pokolenie Obamy i Demokratów, i prawdopodobnie to obietnica lepszych 

czasów dla Demokratów. Wydawało się pod koniec XX wieku, że trudnym zadaniem 

będzie wygranie wyborów. A jednak dzięki Obamie stali się jeszcze bardziej 

zróżnicowaną partią, posiadają jednolity apel, by powiedzieć: Co reprezentują 

Demokraci? Jaki mają program? 

Problemy, które na przestrzeni wieków miała Partia Demokratyczna, 

wynikały z samego systemu dwupartyjnego, w którym jedna partia centrolewicowa 

musi odpowiadać na tak wiele różnych interesów. Ale oceniając ogólnoświatowy 

stan centrolewicy, partie w wielopartyjnych demokracjach nie budzą zbytniego 

zaufania. Partie postępowe, partie lewicowo-centrowe – radzą sobie źle w większości 

miejsc w Europie, po części z powodu utraty rodzimej populacji klasy robotniczej, 

którą uważały za pewnik. Częściowo wynika to z retoryki partii. Przez jakiś czas 

mieli w swojej polityce pewnego rodzaju neoliberalny zwrot, który był 
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spowodowany upadkiem instytucji, które wspierają ich poparcie, zwłaszcza 

związków zawodowych.  

O tym jak ważny jest lider w partii politycznej wiemy od samego początku 

ich powstania. O ważności przywódcy partyjnego pisało już wielu badaczy. W USA 

przywódca partyjny staje się, po wygranych wyborach, przywódcą całego narodu. 

Każda większa partia polityczna wraz ze swoim przywódcą musi odpowiadać nie 

tylko wyborcom, ale także swoim działaczom – ludziom. To dzięki nim możemy 

mówić o rozwoju partii. To charyzmatyczny przywódca daję szansę na zwycięstwo. 

Kandydat lubiany przez społeczeństwo i mający poparcie członków partii daje 100% 

gwarancję na wygraną. Jak pokazuje historii Partii Demokratycznej w opisywanym 

okresie, tych ponad stu lat, przez długi czas istniała obawa Demokratów, że nie 

wygrają kolejnych wyborów. Najbardziej znanym przypadkiem próby zmiany 

orientacji tj. próby przesunięci się Demokratów na prawo zauważalny był w czasie 

prezydentury Billa Clintona. Jednak do połowy kadencji 2006 roku i 2008 roku 

Demokraci odebrali Izbę Reprezentantów, choć nie rozmawiali o niczym innym, 

poza korupcją. 

Kolejnym ważnym pytaniem, na które szukano odpowiedzi, było: 

Dlaczego procesy realignment w USA były i są tak ważne? Pięć opisanych wcześniej 

systemów poprzedzonych procesami realignment pozwalają w pełni przedstawić 

warunki, w jakich te zmiany zachodziły i potwierdzają, że zwykle poprzedzone były 

ważnymi politycznymi wydarzeniami. Jednocześnie należy podkreślić, że ich 

występowanie zwykle trwało kilka lat. Każdy z pięciu procesów zmian udowodnił, 

że m.in. rok: 1828, 1860, 1896, 1932 i 1964 to ważne momenty w historii 

Demokratów, ale także dla wszystkich żyjących wówczas mieszkańców Ameryki. 

Każdy z nich przynosił zmiany czy to polityczne, ekonomiczne czy społeczne. 

Demokraci znajdowali w sobie na tyle siły, by zmieniać swoje struktury. W tym 

miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, iż właśnie w procesach realignment kryje 

się odpowiedź na pytanie, w jakich okolicznościach dokonywano ewolucji                 

w programach Demokratów. Dzięki temu, że w historii amerykańskich partii 

dochodziło do tych przemian systemowych, zmieniały się także same partie. 

Ówcześni politycy wiedzieli, że nie uda im się sprawnie rządzić partią, a co za tym 

idzie państwem w momencie, kiedy nie zwrócą uwagi na to, jak zmieniało się 

poparcie społeczne.  
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Obserwacja tego, co działo się w amerykańskim społeczeństwie                    

i przyglądanie się codziennym problemom mieszkańców wpływało na zmianę linii 

partyjnych. Nie można jednak podać jednej konkretnej daty, kiedy Demokraci 

zmieniali się programowo. Ważne dla samych Demokratów to zwycięstwo                  

w wyborach w 1828 roku, kiedy Jackson objął najwyższe stanowisko. Wtedy to          

w drugim systemie partyjnym odnieśli sukces wyborczy dwa razy. W czasie spotkań 

partyjnych w ich programach dużo miejsca poświęcano na kwestiom niewolnictwa          

i sprawom poszerzenia terytorium stanów. Im więcej nowych stanów przyłączało 

się do Unii, tym niemal jednocześnie następował podział na stany wolne i stany 

niewolnicze. Demokraci w tym czasie uważali, że na Południu niewolnictwo będzie 

wspierać agrarystyczny rozwój tej części państwa. Tu jednak okazało się, że 

Demokraci nie byli w głoszeniu tego hasła jednomyślni. Południowi Demokraci 

wierzyli, że niewolnictwo należy rozszerzyć na wszystkie stany. W tym samym 

czasie Północni Demokraci chcieli, by nadal każdy stan indywidualnie decydował        

o tym, czy chce niewolnictwa, czy nie.   

Do pierwszego tak poważnego rozłamu u Demokratów doszło właśnie          

w 1860 roku. Wtedy to oba odłamy wystawiły swoich kandydatów do wyborów, nie 

licząc na poparcie drugiej frakcji. To doprowadziło do wygranej Lincolna                    

i Republikanów. Wybuch wojny secesyjnej spowodował, że Republikanie chcieli jak 

najszybciej doprowadzić do zwiększenia władzy federalnej, a tym samym wspierać 

rozwój kolei, zająć się ustaleniem poziomu cła, systemem szkolnictwa, 

usprawnieniem systemu monetarnego czy warunkami bytowymi społeczeństwa. 

Temu wszystkiemu sprzeciwiali się Demokraci. Podobnie jak i temu, by przyznać 

prawa obywatelskie ludności czarnoskórej. Po wygranej Unii można zauważyć 

pierwszy duży proces zmian myślenia Demokratów. Problemy z jakimi spotkała się 

partia przekładały się na tworzenie programu politycznego. Demokraci potrzebowali 

czasu i lidera, który na nowo będzie mógł ich połączyć. Potrzebowali impulsu. Tym 

impulsem okazał się człowiek - William Jennings Bryan. Wybierany trzy razy do 

startu w wyborach prezydenckich, wszystkie przegrał. Apelował o rozszerzenie praw 

federalnych. Uważał, że to bogaci powinni płacić wyższe podatki i że należy 

utworzyć Departament Pracy.  

Od końca lat 60. XIX wieku w historii USA zapisało się kilka 

przełomowych dat i okresów. Jednym z nich były wybory z 1896 roku, kiedy Partia 
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Demokratyczna połączyła się z Partią Ludową, a urzędujący Grover Cleveland, 

raczej konserwatywny Demokrata, został wyparty przez młodego Williama               

J. Bryana. Stało się to dzięki jego retoryce, która podkreślała wagę sprawiedliwości 

społecznej w priorytetach rządu federalnego. Następnym razem, gdy Demokraci 

mieli większość w Kongresie, wraz z początkiem prezydentury Wilsona w 1913 

roku, uchwalili szereg przepisów, w tym podatek dochodowy i ustawę o Rezerwie 

Federalnej. Następnym demokratycznym prezydentem po Wilsonie był Franklin 

Delano Roosevelt, który wygrywał kilkukrotnie wybory przede wszystkim dzięki 

sukcesowi New Deal’u. To F. D. Roosevelt rozszerzył władzę federalną, aby 

zapewnić długą listę korzyści obywatelom, w tym dostęp do bankowości, papierów 

wartościowych i regulacji walutowych, ulg dla bezrobotnych i emerytur dla osób 

starszych, ochronie dzikiej przyrody, ulepszenia dróg i infrastruktury elektrycznej, 

wsparcie dla uzwiązkowienia i wiele więcej. Takim zmianom sprzeciwiali 

Republikanie, którzy byli stanowczymi przeciwnikami rozszerzaniu władzy 

państwowej. 

Począwszy od Bryana, Partia Demokratyczna coraz bardziej zaczyna 

przypominać współczesną Partię Demokratyczną niż partię z lat 70. XIX wieku. Co 

również ważne,  z analizy programów Partii Demokratycznej jasno wynika, że gdyby 

Stany Zjednoczone nie rozszerzyły się na zachód i nie objęły pasa nowych stanów po 

wojnie secesyjnej, prawdopodobne jest, że pozostałyby na etapie pierwotnym, czyli 

Demokraci akceptowaliby prawa obywatelskie i stany segregacji rasowej, 

Republikanie szukali przewagi wyborczej dzięki egzekwowaniu ustawodawstwa 

dotyczącego praw obywatelskich. Ale przyjęcie nowych państw zachodnich zmieniło 

rachunek polityczny. Na Zachodzie byli wyborcy rozczarowani drugim 

amerykańskim systemem Partii Republikańskiej, który okazał się niezwykle 

korzystny dla banków, kolei i interesów wytwórczych, a mniej przychylny drobnym 

rolnikom, takim jak ci, którzy wyjechali na Zachód i zbankrutowali. Zmiana linii 

partyjnej była na pewno spowodowana reakcją na Demokratów, na wojnę i miała 

związek z reakcją na imigrację. W każdym razie koniec XIX wieku to był moment, 

w którym amerykańskie partie zamieniły się miejscami. Teraz można wskazać, że 

chociaż retoryka i do pewnego stopnia polityka partii zamieniały się miejscami, to 

ich główni zwolennicy nie – co oznacza, że Republikanie pozostają przez cały czas 

partią większych przedsiębiorstw.  
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Partia Demokratyczna zrobiła kolejny krok w kierunku nowoczesności                     

z prezydentem Harrym Truman’em. Prezydent pod koniec lat 40. XX wieku 

wprowadził program praw obywatelskich i podpisał dekret, który desegregował 

wojsko. Pomogło to popchnąć czarnych wyborców, którzy tradycyjnie zgadzali się             

z programem Republikanów przeciwko niewolnictwu, w kierunku Partii 

Demokratycznej. 

W latach 1933-1980 Demokraci kontrolowali Kongres. Jednak zwycięstwo 

republikanina Ronalda Reagana w wyborach oznaczało punkt zwrotny. Został 

wybrany w czasie recesji i prowadził kampanię na fiskalnie konserwatywnej 

platformie, która obejmowała cięcie podatków – wielu Demokratów głosowało na 

niego. Gdy demokrata Bill Clinton pokonał urzędującego prezydenta Grand Old 

Party (GOP - Partii Republikańskiej) George'a H. W. Busha w 1992 roku, nastąpiły 

kolejne zmiany. Clinton był pierwszym demokratycznym prezydentem, który wygrał 

drugą kadencję od czasu FDR. Po dwóch kadencjach Clintona, ponownie w Białym 

Domu pojawił się republikański prezydent George W. Bush Jr. Sprawował urząd 

przed dwie kadencje. Pod koniec jego drugiej kadencji Stany Zjednoczone 

doświadczyły największej recesji gospodarczego od czasów Wielkiego Kryzysu. 

Doprowadziło to miliony ludzi do utraty domów i pracy, a kryzys rozwijał się, 

podczas wyścigu prezydenckiego do Białego Domu. 

Na koniec można się zastanowić, jak dalej będzie zmieniać się Partia 

Demokratyczna w kolejnych latach XXI wieku. Wybory w 2008 roku były wielkim 

momentem dla Demokratów. Barack Obama został pierwszym afroamerykańskim 

prezydentem, stało się to na fali frustracji wywołanej wielką recesją. Ale jego 

prezydentura nie składała się wyłącznie z darowania życia indykowi i żartów z taty. 

Demokraci podobno stracił więcej mandatów w Izbie, Senacie, stanowych 

ustawodawców i gubernatorów w ciągu ośmiu lat Obamy niż za jakiegokolwiek 

innego prezydenta, co częściowo przypisywano wzrostowi konserwatywnego ruchu 

Tea Party, który pomógł zapoczątkować nową falę konserwatywnych Republikanów. 

Niektóre pomysły Obamy (Partnerstwo Transpacyficzne) i propozycje (np. 

ograniczenie świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych) spotkały się z krytyką ze strony 

prawodawców z jego własnej partii, którzy twierdzili, że zaszkodzą amerykańskim 

portfelom i miejscom pracy. Następnie w wyścigu prezydenckim w 2016 roku 

pojawił się kandydat, którego platforma koncentrowała się na zwiększeniu 
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programów federalnych, takich jak ubezpieczenie społeczne mające pomóc 

przeciętnym Amerykanom. Był to senator Bernie Sanders. 

Od wyborów prezydenckich w 2016 roku Partia Demokratyczna zaczęła 

coraz bardziej skręcać w lewo. Doprowadziło to do kryzysu tożsamości w partii, 

dzieląc ją na skrzydło umiarkowane i skrzydło postępowe. Zmiany te zaszły dzięki 

Sandersowi. Samozwańczy demokratyczny socjalista nie zdobył nominacji na 

prezydenta partii w 2016 roku, ale jego zdolność do wyrażania obaw wyborców            

i jego oddolna kampania skłoniły wyborców do analizy. Sanders w czasie kampanii 

skupił się na takich kwestiach jak: nierówności w dochodach, zadłużenie z tytułu 

kredytów studenckich i opieka zdrowotna. Sanders zamierzał wprowadził taką 

politykę, aby rozwiązać wiele z tych problemów. W rzeczywistości Sanders                    

i prezydent Trump mieli podobne strategie, prowadzili populistyczne kampanie 

skupiające się na obawach przeciętnych Amerykanów… i odnieśli sukces. 

Podczas gdy baza Trump’a to głównie biali Amerykanie z klasy 

robotniczej, zespół Sandersa składał się z młodych wyborców. Millenialsi i pokolenie 

Z dorastało, odczuwając ciężar kryzysu finansowego z 2008 roku od zaciągania 

pożyczek studenckich po trudności ze zdobyciem pracy po ukończeniu studiów. 

Młodzi wyborcy rezonowali z polityką Sandersa, taką jak Medicare dla wszystkich          

i bezpłatne studia. Jego kampania pomogła zmienić sposób dzisiejszej kampanii 

kandydatów, koncentrując się na oddolnym zbieraniu funduszy i mobilizowaniu 

wyborców w mediach społecznościowych. 

Sanders nie został wybrany. Późniejsza prezydentura Obamy, jego energia                  

i entuzjazm związany z programem Sandersa, uświadomiły Partii Demokratycznej, 

że jej wyborcy stali się bardziej liberalni. Kierownictwo partii musiało się 

odpowiednio dostosować. Podczas przygotowań do wyborów w 2016 roku Hillary 

Clinton zaczęła przyjmować bardziej postępowe stanowisko w kwestiach takich jak 

środowisko i handel, co zdaniem niektórych analityków wynikało z sukcesu 

Sandersa. Zauważalny był także kurs na lewo utrzymujący się przez całą 

prezydenturę Trump'a. Gdy prezydent wprowadził twardą politykę w kwestiach 

takich jak imigracja i zmiany klimatyczne, Demokraci próbowali przeciwstawić się 

Trump’owi, proponując politykę w tych kwestiach, która była znacznie bardziej 

postępowa. A teraz Sanders wraca na drugą rundę. 
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Sanders wyłonił się jako faworyt wyścigu w 2020 roku, pokonując rywali                 

w kluczowych stanach, w których odbywa się wczesne głosowanie, takich jak: New 

Hampshire i Nevada – nawet jako niezależny. Jeśli nadal będzie dobrze sobie radził, 

partia może nie mieć innego wyjścia, jak tylko poprzeć go jako kandydata na 

prezydenta. 

Podzielony demokratyczny establishment powtarza raz po raz, że 

Demokraci muszą wzmacniać swój program. Partia przesunęła się na lewo, choć 

konsekwentnie stara się utrzymać ideologię partii środka, aby przyciągnąć szersze 

grono wyborców. Niektórzy demokratyczni prawodawcy uważają Sandersa za zbyt 

ekstremalnego. Obawiają się, że jeśli wygra nominację, może to odciągnąć 

wyborców od głosowania na innych – potencjalnie dając Republikanom szansę na 

wygranie w Izbie Reprezentantów, jak i Senacie. 

Lewicowa zmiana partii stała się widoczna w wyścigu w 2020 roku. Wielu 

kandydatów Demokratów wprowadziło politykę, której Demokraci nie poparliby                     

w przeszłości. Na przykład prawie każdy kandydat promuje ubezpieczenie 

zdrowotne wspierane przez rząd, niezależnie od tego, czy oznacza to bardziej 

umiarkowaną opcję publiczną, czy bardziej ekstremalny plan, taki jak Medicare dla 

wszystkich oraz zniesienie imigracji i egzekwowania ceł. Dziś rosnące skrzydło 

postępowe wpływa na Partię Demokratyczną. 

Tymczasem demografia kraju zmieniła się w ostatnich dziesięcioleciach. 

Liczba mniejszościowych i młodych wyborców rośnie – a te grupy mają tendencję 

do sprzymierzania się bardziej z Demokratami niż Republikanami… co może 

utorować drogę partii do zdobycia Białego Domu w kolejnych latach i pozostania 

tam przez długi czas. 

Postępowe skrzydło może nabierać rozpędu, ale niektórzy umiarkowani 

Demokraci nie są zadowoleni z lewicowej zmiany w partii. Republikanie wysuwają 

się dalej na skrajne strony spektrum, bardziej umiarkowanym wyborcom nie pozwala 

się na znalezienie miejsca w którejkolwiek z partii. Rodzi to pytania. Czy tradycyjny 

dwupartyjny system polityczny w USA nadal będzie działał? Obecnie analitycy            

i badacze nie są w stanie stwierdzić, który mamy system partyjny w USA. Czy nadal 

jest to szósty? Czy siódmy? Czy może już jesteśmy w USA na innym etapie. 

Wiadomo jedno, że przeobrażenia, które przeszła Partia Demokratyczna dają jej duże 

szanse na dalsze lata wprowadzenia własnego człowieka w Białym Domu. Politycy 
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Demokratów muszą jednak pamiętać, że kolejne wybory już niebawem i należy 

się do nich dobrze przygotować, by ponownie wygrać. Może tym razem z pierwszą 

kobietą jako prezydentem.  
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Tabela 25. Skróty nazw Stanów w USA 

Stan Skrót

Alabama AL

Alaska AK

Arizona AZ

Arkansas AR

California CA

Colorado CO

Connecticut CT

Delaware DE

Florida FL

Georgia GA

Hawaii HI

Idaho ID

Illinois IL

Indiana IN

Iowa IA

Kansas KS

Kentucky KY

Louisiana LA

Maine ME

Maryland MD

Massachusetts MA
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Michigan MI

Minnesota MN

Mississippi MS

Missouri MO

Montana MT

Nebraska NE

Nevada NV

New Hampshire NH

New Jersey NJ

New Mexico NM

New York NY

North Carolina NC

North Dakota ND

Ohio OH

Oklahoma OK

Oregon OR

Pennsylvania PA

Rhode Island RI

South Carolina SC

South Dakota SD

Tennessee TN

Texas TX

Utah UT
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Vermont VT

Virginia VA

Washington WA

West Virginia WV

Wisconsin WI

Wyoming WY

District of Columbia DC
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