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Program i dzia³alnoœæ CasaPound Italia
a model antypartii Ryszarda Herbuta

Streszczenie: CasaPound Italia, której program i model organizacyjny s¹ przedmiotem analizy, jest jed-
nym z najwiêkszych skrajnie prawicowych ugrupowañ spo³eczno-politycznych dzia³aj¹cych obecnie
we W³oszech. Celem artyku³u jest prezentacja programu, struktury organizacyjnej oraz zasad dzia³ania
CasaPound w aspekcie modelu antypartii sformu³owanego przez Ryszarda Herbuta. Teoretycznym t³em
dla przedstawienia modelu antypartii s¹ wyniki badañ dotycz¹ce konceptualizacji pojêcia antypartyj-
noœci i antypartyjnych nastawieñ. Analiza przeprowadzanych kampanii, propagowanych wartoœci,
wysuwanych hase³ oraz sposobów podejmowania wyzwañ przez CasaPound Italia prowadzi do odpo-
wiedzi na pytanie czy mo¿na pos³u¿yæ siê modelem Herbuta do deskrypcji i usystematyzowania profi-
lu organizacji.
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Wstêp

D
eficyt zaufania do w³adzy staje siê wraz z pog³êbiaj¹cym siê kryzysem ekono-
micznym ogólnoeuropejsk¹ tendencj¹ i uwidacznia siê w szczególny sposób

w krajach Europy Po³udniowej. Obserwuje siê tam narastanie niezadowolenia z pro-
wadzonej polityki jako ca³oœci dzia³alnoœci pañstwa. Na tym tle zarysowuj¹ siê
wyraŸnie antypartyjne nastroje. Taka sytuacja spo³eczno-polityczna sprzyja powsta-
waniu i sukcesom radykalnych ugrupowañ, proponuj¹cych proste odpowiedzi na
bie¿¹ce problemy. Nierzadko s³ychaæ alarmuj¹ce g³osy badaczy i publicystów, ak-
centuj¹ce powi¹zanie kryzysu ekonomicznego z rosn¹c¹ popularnoœci¹ prawico-
wo-populistycznych programów i ostrzegaj¹ce przed wzrostem nacjonalizmów oraz
skrajnie prawicowych ideologii.

We W³oszech radykalnie prawicowe ugrupowania stanowi¹ sta³y element polityczne-
go krajobrazu, potwierdzaj¹c tezê Cas Mudde’a o patologicznej normalnoœci, przeja-
wiaj¹cej siê w trwa³ej radykalizacji wartoœci, postaw i pogl¹dów (Mudde, 2008, s. 11).
CasaPound Italia, której program i model organizacyjny s¹ przedmiotem analizy, jest jed-
nym z najwiêkszych skrajnie prawicowych ugrupowañ spo³eczno-politycznych
dzia³aj¹cych obecnie na Pó³wyspie Apeniñskim. Pocz¹tkowo rozwija³o siê bardzo dyna-
micznie i mia³o ambicjê stworzenia szerszej koalicji (sieci) ruchów w ramach jednej organi-
zacji. Tradycyjna, statyczna formu³a partii politycznej okaza³a siê niewystarczaj¹ca dla
nowego ugrupowania o szerokich horyzontach intelektualnych i planach rozwojowych. Dla-
tego CasaPound zaczê³a wykszta³caæ swój w³asny, charakterystyczny model organizacyjny.

Ugrupowanie aktywizuje siê zw³aszcza przed wyborami, a jego cz³onkowie s¹ twór-
cami wielu g³oœnych akcji spo³ecznych. Zaraz po ukonstytuowaniu w 2003 roku by³a to
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organizacja zajmuj¹ca miejsce na marginesie polityki, lecz z czasem, tak¿e pod wp³ywem
zmieniaj¹cej siê sytuacji we W³oszech, zaczê³a stopniowo zyskiwaæ znaczenie i legitymi-
zacjê zarówno wœród wyborców, jak i partii politycznych. Jako ugrupowanie radykalnie
prawicowe potrafi³a wykorzystywaæ sytuacje braku stabilizacji i niepewnoœci, odpowia-
daj¹c na panuj¹ce wœród spo³eczeñstwa lêki i potrzebê poczucia bezpieczeñstwa (Jankie-
wicz, 2007, s. 217–218). Dodatkowo czêste zmiany rz¹dów, problemy z utworzeniem
gabinetu po lutowych wyborach parlamentarnych, regres gospodarczy oraz nieudolne
próby wprowadzania reform powodowa³y i powoduj¹, i¿ g³os cz³onków ugrupowania
staje siê coraz bardziej s³yszalny. CasaPound szuka³a szerszego poparcia i zwiêkszenia
popularnoœci dziêki koalicji z Ruchem Spo³ecznym – Trójkolorowy P³omieñ (Movimen-

to Sociale – Fiamma Tricolore, MS-FT) oraz wspieraj¹c listê popularnego ówczeœnie
dzia³acza skrajnej prawicy Francesco Storace. Jednak ju¿ w wyborach parlamentarnych
w 2006 roku nazwisko lidera CasaPound Gianluca Iannone znalaz³o siê na liœcie Fiamma
Tricolore, a w 2008 roku w kolejnych wyborach ugrupowanie przedstawi³o w³asn¹ listê
kandydatów.

Ze wzglêdu na specyfikê dzia³alnoœci CasaPound status ugrupowania nie jest precyzyj-
nie zdefiniowany w literaturze przedmiotu. Organizacja okreœlana jest mianem centrum
spo³eczne/socjalne (centro sociale), które odpowiada modelowi organizacji i zasadom
funkcjonowania tak zwanych squatów. Tradycyjnie jednak powi¹zane s¹ one z ruchami
czy organizacjami o charakterze radykalnie lewicowym, skupiaj¹cym ludzi o pogl¹dach
anarchistycznych (Mudu, 2004, s. 919–920). W przypadku CasaPound mamy zatem do
czynienia z po³¹czeniem lewicowych metod dzia³ania i struktur organizacyjnych z rady-
kalnie prawicowymi ideami.

Celem artyku³u jest prezentacja programu, struktury organizacyjnej oraz zasad dzia-
³ania CasaPound w aspekcie modelu antypartii sformu³owanego przez Ryszarda Herbuta.
Teoretycznym t³em dla przedstawienia modelu antypartii s¹ wyniki badañ dotycz¹ce
konceptualizacji pojêcia antypartyjnoœci i antypartyjnych nastawieñ. Zagadnienia anty-
partyjnoœci i antypartyjnych sentymentów opracowane zosta³y przez zespó³ badaczy,
w sk³ad którego wchodzili: Jose Ramon Montero, Richard Gunther i Mariano Torcal
(Torcal, Gunther, Montero, 2001). Przedstawiali oni zró¿nicowane sposoby pomiarów
analizowanych nastrojów w zwi¹zku z przeprowadzaniem badañ na ró¿nych poziomach
i w odmiennych krajach. Wielu badaczy podkreœla zwi¹zek antypartyjnego nastawienia
obywateli z ogólnym spadkiem zaufania do instytucji przedstawicielskich we wspó³czes-
nej demokracji. Ten z kolei proces jest skutkiem dokonuj¹cej siê zmiany kulturowej, wy-
nikaj¹cej z napiêæ zachodz¹cych pomiêdzy elitami politycznymi a spo³eczeñstwem.
W konsekwencji tych zjawisk w wielu krajach wzrasta³o i wci¹¿ wzrasta znaczenie partii
populistycznych (o czym pisz¹ miêdzy innymi A. Schedler czy C. Mudde) (Schedler,
1996, s. 291–312; Mudde, 1996, s. 265–276) lub te¿ odrzuca siê g³ówne partie polityczne
operuj¹ce na scenie politycznej1. Wi¹¿e siê to z narastaniem niezadowolenia przera-
dzaj¹cego siê czasem w postawy i nastroje antysystemowe oraz wystêpowaniem przeciw
porz¹dkowi demokratycznemu i demokratycznym regu³om.
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Model antypartii na tle antypartyjnych nastrojów

Wœród badaczy nie ma w¹tpliwoœci co do zasadniczej roli spe³nianej przez partie
polityczne w systemie demokratycznym. Z drugiej jednak strony, jak zauwa¿a Hans
Daalder, w wiêkszoœci demokratycznych pañstw opinia publiczna jest bardzo krytycz-
na i nieufna w stosunku do partii politycznych (Daalder, 1992, s. 284–285). Thomas
Poguntke podkreœla³, i¿ „partie s¹ postrzegane jako nadmiernie zainteresowane sob¹,
wiecznie sk³ócone zamiast jako d¹¿¹ce do uzyskania wspólnego dobra, niezdolne
do opracowania spójnej polityki i sk³onne do korupcji” (Poguntke, Scarrow, 1996,
s. 319–344). St¹d te¿ wysuwane s¹ liczne teorie mówi¹ce o upadku partii, ich rozpadzie
i ca³kowitej utracie znaczenia. Tezy dotycz¹ce kryzysu partii rozpatrywane s¹ w dwóch
ujêciach: strukturalno-organizacyjnym i funkcjonalnym (Herbut, 2002, s. 199).
W pierwszym przypadku analizuje siê problem partii politycznej pod k¹tem kryzysu in-
stytucji, zwraca siê uwagê miêdzy innymi na mniejsz¹ liczbê cz³onków oraz ni¿szy po-
ziom identyfikacji partyjnej. Jak podkreœla jednak Herbut dotyczy to zw³aszcza modelu
partii masowej. W kwestii drugiego ujêcia tocz¹ siê wœród badaczy spory czy rzeczy-
wiœcie mo¿na mówiæ o kryzysie partii w zakresie funkcjonalnym, czy s¹ to jedynie nie-
uchronne zmiany. W ostatnich latach powstaje wiele mniej lub bardziej formalnych
ruchów o charakterze spo³ecznym lub te¿ spo³eczno-politycznym, z którymi w wiêk-
szym stopniu identyfikuj¹ siê wyborcy i które spe³niaj¹ dotychczasow¹ rolê trady-
cyjnych partii. Herbut przyznaje jednak, i¿ „partie wci¹¿ pozostaj¹ dominuj¹cym
podmiotem na rynku wyborczym i trudno by³oby dostarczyæ przekonuj¹cych argumen-
tów na poparcie przeciwnej tezy. Realnym zagro¿eniem ich wy³¹cznoœci w procesie
strukturyzacji opinii elektoratu sta³oby siê pojawienie alternatywnych niepartyjnych
organizacji, dysponuj¹cych znacznym potencja³em w tym zakresie” (Herbut, 2002,
s. 204–205). Wspomniane alternatywne ugrupowania rodz¹ siê czêsto z poczucia nie-
zadowolenia z dotychczas sprawowanej w³adzy i z przeœwiadczenia o istnieniu poten-
cjalnego zagro¿enia. Jak pokazuje choæby przyk³ad Italii, wiele z nich jest wyborczo
s³abych, ale dbaj¹cych o swój wizerunek i przede wszystkim dobrze s³yszalnych oraz
promowanych w mediach. Analizuj¹c dzia³alnoœæ partii politycznych i nastawienia do
nich wyborców, Herbut zauwa¿a, i¿ mamy do czynienia raczej ze zniechêceniem ni¿
kryzysem partii.

Definicje antypartyjnych postaw

Zdefiniowanie pojêcia antypartyjnych postaw jest z³o¿onym zadaniem. Badania na
ten temat prezentowali miêdzy innymi Hans Daalder, Thomas Poguntke, Susan Scarrow
oraz Gerrit Voerman i Paul Lucardie (Daalder, 1992; Poguntke, Scarrow, 1996; Voerman,
Lucardie, 1992). Ci ostatni zaproponowali podzia³ (rozwijany póŸniej przez Mudde’a),
który zawiera w sobie g³ówne elementy analizowanego zjawiska. I tak wyró¿nili oni eks-
tremistyczne i populistyczne nastawienia antypartyjne. Te pierwsze zak³adaj¹ odrzucenie
zasadnoœci istnienia partii na poziomie instytucjonalnym, drugie z kolei koncentruj¹ siê
wokó³ krytyki z³ego funkcjonowania partii i sprowadzaj¹ siê do ich selektywnego wyklu-
czania (Mudde, 1996, s. 267).
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Z drugiej strony J. Montero, R. Gunther i M. Torcal wskazuj¹ w swoich badaniach na
inny podzia³. Badacze zaproponowali wyodrêbnienie dwóch typów antypartyjnych nas-
trojów, ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ przyczynami wystêpowania oraz behawioralnymi
konsekwencjami. S¹ to: reaktywna antypartyjnoœæ (reactive antipartyism) i kulturowa
antypartyjnoœæ (cultural antipartyism) (Torcal, Gunther, Montero, 2001, s. 5).

Pierwszy typ pogl¹dów odnosi siê do postawy przyjmowanej przez obywateli
w postaci niezadowolenia z dzia³alnoœci elit oraz instytucji. Rodzi siê w wyniku zde-
rzenia przedwyborczych obietnic i retoryki oraz powyborczej rzeczywistoœci nio-
s¹cej rozczarowania. Reaktywna antypartyjnoœæ jest silnie powi¹zana z aktualn¹
sytuacj¹ na scenie politycznej i stanowi miernik poparcia lub jego braku dla rz¹dz¹cej
partii. Ten rodzaj spo³ecznych sentymentów nie ³¹czy siê zatem z poziomem informa-
cji politycznej obywateli czy pierwotn¹ socjalizacj¹ i charakteryzuje go stosunkowo
znaczna zmiennoœæ w czasie. Badacze zwracaj¹ uwagê w tym miejscu na pojêcie
overpromissing, zak³adaj¹ce rozbudzenie nadziei i wielkich oczekiwañ z jednej stro-
ny oraz niemo¿noœæ ich spe³nienia w praktyce z drugiej (Torcal, Gunther, Montero,
2001, s. 42).

Drugi typ nastawienia (cultural antipartyism) pozwala rozpatrywaæ antypartyjnoœæ
w szerszym kontekœcie i wi¹¿e j¹ z tradycj¹, kluczowymi wartoœciami i kultur¹ poli-
tyczn¹ poszczególnych krajów. Jest stosunkowo niezmienny w czasie, o sta³ej intensyw-
noœci i tej samej celowoœci oraz niezale¿ny od bie¿¹cych, krótkookresowych zmian
w polityce danych pañstw. Czynnikami wp³ywaj¹cymi na przyjêcie takiej orientacji
przez okreœlone spo³eczeñstwo s¹ miêdzy innymi: d³ugotrwa³e doœwiadczenie dyktatury
i pseudodemokratycznego ustroju, brak ci¹g³oœci spo³eczno-politycznej, w tym politycz-
ne turbulencje, przeprowadzanie wyborów bez uwzglêdniania demokratycznych regu³
oraz negatywna socjalizacja. Przyjmowanie takiej postawy jest traktowane jako rezultat
historycznego doœwiadczenia, logiczna odpowiedŸ na szereg zdarzeñ z przesz³oœci i prze-
jawia siê w postaci braku zaufania do polityki, w szczególnoœci do partii politycznych
(Torcal, Gunther, Montero, 2001, s. 6).

Koncepcja antypartyjnych nastawieñ dotyczy nastrojów obecnych zarówno wœród
wyborców, jak i elit politycznych. Te ostatnie mog¹ traktowaæ je w sposób w pe³ni
instrumentalny jako rodzaj propagandy skierowanej przeciw istniej¹cym, ustabili-
zowanym partiom politycznym. Mog¹ tak¿e pos³u¿yæ jako skuteczny element walki
politycznej, pozwalaj¹c na zdobycie zwolenników i wyborców. Zdarza siê te¿, i¿ anty-
partyjne deklaracje pozostaj¹ wyartyku³owane jedynie na poziomie werbalnym i spro-
wadzaj¹ siê do kwestii nazewnictwa, w rzeczywistoœci natomiast ugrupowania
g³osz¹ce takie przekonania pozostaj¹ parti¹ polityczn¹ w tradycyjnym ujêciu. Wyko-
rzystuj¹cy antypartyjne nastawienia odwo³uj¹ siê do tej czêœci spo³eczeñstwa, która
jest niezadowolona i wystêpuje przeciw dzia³alnoœci ugruntowanych na danym terenie
partii politycznych. Przytaczaj¹c s³owa w³oskich badaczy P. Ignaziego i L. Bardiego
Herbut podkreœla, i¿ „[…] ten rodzaj antypartyjnoœci charakteryzuje siê niechêci¹ do
istniej¹cych partii politycznych, i zarówno na poziomie elit, jak i masowym obserwuje-
my zjawisko instrumentalnego (wybiórczego) odrzucenia partii politycznych. W usta-
bilizowanych demokracjach ten rodzaj nastawieñ zdecydowanie dominuje” (Herbut,
2002, s. 209).
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Model antypartii

Herbut systematyzuj¹c pojêcie modelu antypartii, wskazuje na jego g³ówne za³o¿enia:
1) podkreœlanie przez partie spo³ecznego (publicznego) charakteru swojej dzia³alnoœci,

reprezentowanie grup spo³ecznych zapomnianych i pomijanych przez w³adze;
2) preferowanie ma³o sformalizowanej struktury – pod wzglêdem organizacyjnym

zmierzanie w kierunku sposobów dzia³ania ruchu spo³ecznego, wywieranie nacis-
ku na bezpoœredni, aktywny udzia³ cz³onków i zwolenników;

3) podnoszenie kwestii spoza g³ównego nurtu rywalizacji ustabilizowanych partii
politycznych; odmienny typ apelu wyborczego, podkreœlanie znaczenia wartoœci,
a nie materialnych interesów poszczególnych grup;

4) opieranie siê na niestandardowych (niekonwencjonalnych) formach uprawiania
polityki, wychodzenie, zbli¿anie siê do obywatela, organizowanie marszów czy
wieców ulicznych (Herbut, 2002, s. 210–211).
Opisuj¹c ideê modelu antypartii Ryszard Herbut mia³ w¹tpliwoœci czy mo¿emy mieæ

do czynienia w jej przypadku z alternatyw¹ dla tradycyjnie pojmowanej partii politycz-
nej. Przez kolejnych dziesiêæ lat, które up³ynê³y od momentu publikacji badañ przepro-
wadzonych przez uczonego na europejskiej scenie politycznej nast¹pi³o wiele zmian.
Obserwuje siê stosunkowo du¿¹ liczbê rosn¹cych w si³ê nowych ugrupowañ oraz ruchów
protestów, które coraz silniej oddzia³ywaj¹ na wspó³czesne spo³eczeñstwa i odpowiadaj¹
ich obecnym, konkretnym potrzebom. Zwiêksza siê tak¿e corocznie liczba przeprowa-
dzanych badañ odnosz¹cych siê do problemu z jednej strony antypatryjnych nastrojów,
a z drugiej do pojawiaj¹cych siê w zwi¹zku z tym nowych zjawisk i nowych aktorów
politycznych.

Herbut oraz Mudde podkreœlaj¹, i¿ modelem antypartii pos³uguj¹ siê przede wszyst-
kim ugrupowania skrajnej prawicy. Próbuj¹ one wykorzystywaæ antypartyjne nastroje
w spo³eczeñstwie, ale wci¹¿ nie odnosz¹ spektakularnych sukcesów i walcz¹ o uzyskanie
znaczenia na scenie politycznej. Dotyczy to zw³aszcza wymiernych rezultatów w postaci
poparcia wyborczego. W ostatnim czasie pojawiaj¹ siê ugrupowania, które zdaj¹ siê temu
zaprzeczaæ, jak choæby populistyczny Ruch Piêciu Gwiazd we W³oszech (Movimento
Cinque Stelle, M5S), który w wyborach do parlamentu w lutym 2013 roku zdoby³ oko³o
25% g³osów2. Kolejne wybory poka¿¹ czy by³ to jedynie przypadek, czy rzeczywiœcie
tego rodzaju nowe ugrupowania maj¹ szanse na zaistnienie na scenie politycznej.

Za³o¿enia programowe CasaPound Italia

CasaPound powsta³o jako stowarzyszenie kulturalne, centrum spo³eczne/socjalne
(centro sociale), wzoruj¹c siê na formule organizacyjnej ruchów o charakterze lewicowym
i przejmuj¹c wiele z podejmowanych przez te krêgi tematów. Cz³onkowie CasaPound nie
ukrywaj¹, ¿e jedn¹ z ich g³ównych inspiracji jest ideologia faszystowska. Nazwa organi-
zacji wywodzi siê od nazwiska amerykañskiego poety Ezra Pound, popieraj¹cego fa-
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szyzm Mussoliniego oraz idee W³oskiej Republiki Socjalnej. CasaPound inspiruje siê
jego literackimi utworami, w tym zw³aszcza Cantos XLV, sprzeciwiaj¹cymi siê wyzysko-
wi. Interesuj¹ce jest po³¹czenie formy organizacji kojarzonej ze skrajn¹ lewic¹ i radykalnie
prawicowej ideologii. Ruch o pocz¹tkowo niewielkim zasiêgu i sile dzia³ania stopniowo
przekszta³ci³ siê w ogólnonarodow¹ sieæ drobnych, ale powi¹zanych ze sob¹ ugrupowañ.
Z czasem sta³ siê, zw³aszcza dla m³odych ludzi, symbolem walki o podstawowe prawa
i o tradycyjne idea³y w dzisiejszym œwiecie, w szczególnoœci wobec trudnej sytuacji
spo³eczno-gospodarczej. W ten sposób zyska³ we W³oszech status symbolu wspó³czes-
nych ruchów o charakterze skrajnie prawicowym.

Oficjalnie za pocz¹tek istnienia organizacji przyjmuje siê zajêcie 27 grudnia 2003
roku opuszczonej posiad³oœci w Rzymie nale¿¹cej do Regionu Lazio, w multietnicznej
dzielnicy Esquilino. Wymownym symbolem CasaPound jest ¿ó³w przedstawiany na
czarnym tle, w okrêgu z kolorami w³oskiej flagi. ¯ó³w, zwierzê, które zawsze ma przy so-
bie swój dom i schronienie, automatycznie przywo³uje jedn¹ z g³ównych idei, o jak¹
walcz¹ cz³onkowie CasaPound – prawo do posiadania mieszkania. Motyw zwróconych
do œrodka strza³ umieszczonych na skorupie oznacza z kolei ukierunkowanie na wspóln¹
pracê dla spo³eczeñstwa.

Jednoœæ narodu

Ugrupowanie w swoim programie nawo³uje do tworzenia jednego narodu, przeja-
wiaj¹cego siê w jednoœci moralnej, ekonomicznej i politycznej. „Pañstwo, którego prag-
niemy to pañstwo etyczne, organiczne, obywatelskie, przewodnik i duchowe odniesienie
dla wspólnoty narodowej. Pañstwo, które na nowo staje siê rzeczywist¹ jednoœci¹ du-
chow¹ i moraln¹. Jego podstawowym zadaniem jest potwierdzenie oraz odzyskanie su-
werennoœci i autonomii zagro¿onej przez silne centra w³adzy o charakterze prywatnym
i miêdzynarodowym”3. G³ówny wróg w oczach cz³onków CasaPound to ten, który
w³asne interesy przedk³ada nad podstawow¹ wartoœæ, jakim jest dobro wspólnoty. Wy-
stêpuj¹ przeciw wszelkim oligarchicznym ideom pañstwa i przeciw indywidualistycz-
nym pryncypiom. Popieraj¹ inicjatywy, które maj¹ na celu dzia³anie na rzecz dobra
narodu w³oskiego, rozwoju jego piêkna i spo³ecznej godnoœci. Wykszta³cenie silnego pañ-
stwa narodowego, zgodnie z has³ami g³oszonymi przez CasaPound, stanowi potwierdze-
nie znaczenia silnego obywatelstwa. Bior¹c pod uwagê heroiczn¹ przesz³oœæ Italii i jej
historyczn¹ misjê, ma byæ ona przewodnikiem duchowym Europy, czuwaj¹cym nad za-
chowaniem pokoju.

Przeciw globalizacji i za aktywnym obywatelstwem

CasaPound wystêpuje przeciw natarczywej homogenizacji, sprzeciwia siê ujednoli-
caniu na skalê œwiatow¹ postaw, potrzeb i zachowañ. Wed³ug cz³onków organizacji dziœ
zwraca siê uwagê jedynie na skutecznoœæ metod, a nie na jakoœæ i znaczenie osi¹ganych
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wyników. Jednym z podstawowych zarzutów stawianych wobec wspó³czeœnie prowa-
dzonej polityki jest oskar¿enie o budowanie systemu, który zabija jednostkê i nie pozwa-
la na jej swobodny rozwój. Nieokie³znany indywidualizm, jak nazywaj¹ go dzia³acze
CasaPound, to skupianie siê na realizacji wy³¹cznie prywatnych interesów i niebranie
pod uwagê mo¿liwoœci stworzenia zbiorowej formy ¿ycia, wspólnot, w ramach których
poszczególni jej cz³onkowie realizuj¹ siebie i w³asne potrzeby (Bauman, 2006).

CasaPound propaguje idee aktywnego obywatelstwa, przejawiaj¹cego siê w postaci
zaanga¿owanej partycypacji w ¿yciu publicznym w³asnego kraju. W szerszym kontekœcie
ma to na celu zwiêkszenie podmiotowoœci poszczególnych jednostek i ich autodetermi-
nacji. Cz³onkowie CasaPound zwracaj¹ uwagê na potrzebê zbli¿enia instytucji pañstwa
do zwyk³ego obywatela. W skali globalnej opowiadaj¹ siê zdecydowanie za silniejsz¹
pozycj¹ Italii w Europie i na œwiecie. Win¹ za odcz³owieczenie procesów spo³ecznych
obarczaj¹ system finansowy i korporacje multinarodowe. W konsekwencji poddana glo-
balizacji sfera kultury ulega upadkowi i jej korzenie zostaj¹ zniszczone (Di Tullio, 2010,
s. 118). Ponadto CasaPound staje w obronie dóbr naturalnych i protestuje wielokrotnie
przeciw zanieczyszczaniu œrodowiska, powodowanego g³ównie przez prowadzon¹ poli-
tykê ekonomiczn¹ zorientowan¹ na zysk pojedynczych osób.

Jako rozwi¹zanie wspó³czesnych problemów CasaPound postuluje centralizm pañ-
stwa, publiczn¹ kontrolê nad systemem bankowym i utworzenie Etycznego Banku Naro-
dowego w walce przeciw wyzyskowi. Zwraca szczególn¹ uwagê na ochronê rynków
narodowych przed nierówn¹ konkurencj¹ pochodz¹c¹ zw³aszcza z pañstw najubo¿szych.
Cz³onkowie organizacji chcieliby stworzenia polityki autarkicznej w ramach Unii Euro-
pejskiej i w tym celu niezwykle istotne jest wzmocnienie produkcji narodowej. Nie wy-
powiadaj¹ siê jednoznacznie w programie w sprawie samego cz³onkostwa w Unii
Europejskiej, nie podnosz¹ tak¿e kwestii przynale¿noœci do strefy euro. Wspominaj¹ je-
dynie o koniecznoœci stworzenia silnej Europy oraz redefinicji dotychczasowych posta-
nowieñ i poszukiwania nowych rozwi¹zañ.

Imigracja

Coraz bardziej niekontrolowany nap³yw imigrantów stanowi we W³oszech powa¿ny
problem, dostrzegany zw³aszcza na rynku pracy. Wielokrotnie g³ównie m³odzi ludzie
pracuj¹ bez pozwolenia i podejmuj¹ siê zajêæ, które nie podlegaj¹ rejestracji (tzw. praca
na czarno), wprowadzaj¹c tym samym nierówn¹ konkurencjê. Bardzo czêste s¹ przypad-
ki wykorzystywania imigrantów, co w konsekwencji prowadzi do postrzegania ich jako
nowych niewolników w globalnym spo³eczeñstwie.

Cz³onkowie CasaPound odrzucaj¹ spo³eczeñstwo wielorasowe z trzech punktów wi-
dzenia:
1) na p³aszczyŸnie politycznej intensyfikacja procesu imigracji oznacza klêskê misji

pañstw narodowych pod wzglêdem ochrony w³asnych obywateli;
2) z kulturowego punktu widzenia rozpowszechnianie siê modelu spo³eczeñstwa

wielorasowego, zwi¹zanego z procesem globalizacji, jest jednoznaczne z zacie-
raniem siê ró¿nic kulturowych i unicestwianiem elementów kultury, które stano-
wi¹ o to¿samoœci poszczególnych zbiorowoœci;
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3) pod wzglêdem spo³ecznym z kolei, wed³ug dzia³aczy CasaPound, model wielo-
rasowoœci prowadzi do zmniejszenia praw i ogólniej ochrony wszystkich jednos-
tek w ramach danej wspólnoty.
Stanowisko CasaPound w kwestii równoœci rasowej nie jest jednolite, a czasem

wrêcz, s³uchaj¹c i czytaj¹c opinie poszczególnych cz³onków, mo¿na zauwa¿yæ wiele
niekonsekwencji i sprzecznoœci. Przedstawiciele ugrupowania podkreœlaj¹, i¿ wszyscy
ludzie równi s¹ wobec prawa, ale pierwszeñstwo przys³uguje obywatelom w³oskim.
To W³osi w pierwszej kolejnoœci maj¹ mieæ zagwarantowane prawa i przywileje, póŸ-
niej natomiast brani s¹ pod uwagê pozostali cz³onkowie spo³eczeñstwa. Jako wyjaœnie-
nie takiego stanowiska dzia³acze CasaPound podaj¹ potrzebê ustalenia priorytetów, co
wprowadza porz¹dek w wielorasowym œwiecie. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ zwracanie
szczególnej uwagi na zarz¹dzanie procesami migracyjnymi oraz podejmowanie
wspó³pracy z pañstwami pozaeuropejskimi tak, aby dzia³aæ na rzecz ich rozwoju. Casa-
Pound domaga siê tak¿e zwiêkszenia restrykcji wjazdu do Italii dla imigrantów. Sloga-
ny g³osz¹, i¿ pierwszeñstwo przys³uguje obywatelom w³oskim, ale jak utrzymuj¹
cz³onkowie organizacji, wyra¿enie to nie oznacza bynajmniej wy¿szoœci rasy. CasaPo-
und dystansuje siê od „zamkniêcia”, jakie prezentuje radykalna prawica we W³oszech.
Nie identyfikuje siê z przedstawicielami innych ugrupowañ skrajnie prawicowych, ta-
kich jak Forza Nuova, wystêpuj¹c przeciw ich katolickiemu integralizmowi i rasistow-
skim pogl¹dom.

Koncepcje zajmowania zabudowañ: ONC i OSA

W zakresie struktury organizacyjnej CasaPound na czele ze swoim liderem Gianluca
Iannone wypracowa³a koncepcjê Occupazioni Non Conformi (ONC) i Occupazioni
a Scopo Abitativo (OSA). Occupazioni Non Conformi oznaczaj¹ okupacjê niekonformi-
styczn¹, polegaj¹c¹ na zajmowaniu opuszczony budynków w celu organizacji koncer-
tów, festiwali muzycznych, prezentacji publikacji oraz poezji. W za³o¿eniu maj¹ to byæ
centra kulturalno-polityczne, miejsca spotkañ oraz dyskusji, stanowi¹ce now¹ formê po-
litycznego dzia³ania. Druga z koncepcji, czyli Occupazioni a Scopo Abitativo – okupacja
w celach mieszkalnych sprowadza siê do przejmowania nieu¿ytkowanych budynków
w celu udostêpnienia mieszkania rodzinom bez domów. Impulsem do narodzin tej inicja-
tywy by³a potrzeba stworzenia konkretnej odpowiedzi na problemy mieszkaniowe w Rzy-
mie. W konsekwencji wypracowana zosta³a koncepcja Mutuo sociale, nawi¹zuj¹ca do
programów mieszkaniowych propagowanych w ramach W³oskiej Republiki Socjalnej
pod rz¹dami Benito Mussoliniego oraz idei opisywanych przez Ezra Pounda.

Kredyt Spo³eczny (Il Mutuo Sociale)

Mutuo Sociale to nazwa kampanii spo³eczno-politycznej prowadzonej przez CasaPo-
und na rzecz prawa do w³asnoœci mieszkania. Zgodnie z has³ami g³oszonymi przez
cz³onków organizacji, prawo do posiadania w³asnego miejsca zamieszkania jest prawem
podstawowym. G³ównym celem przedsiêwziêcia jest doprowadzenie do stanu, w którym
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ka¿da rodzina ma prawo do w³asnoœci mieszkania, w którym ¿yje4. Kampania narodzi³a
siê jako akt sprzeciwu wobec wysokich stawek wynajmu mieszkañ w Rzymie i w innych
du¿ych miastach Italii oraz jako bunt przeciw dzia³alnoœci banków, kredytom i spekula-
cjom prowadzonym w bran¿y budowlanej.

W odró¿nieniu od tego co g³osi lewica CasaPound nie domaga siê prawa do u¿ytko-
wania domów czy mieszkañ na koszt spo³eczeñstwa, ale walczy o mo¿liwoœæ odkupienia
lokali przez mieszkañców5. W szerszym wymiarze ma byæ to dzia³anie na rzecz edukacji
i rozwijania odpowiedzialnoœci w spo³eczeñstwie. Ugrupowanie zbiera podpisy pod
wnioskiem w sprawie uchwalenia ustawy dotycz¹cej Kredytu Spo³ecznego. Inspiracj¹ dla
stworzenia kampanii w sprawie ustanowienia prawa do w³asnoœci domów jest Manifest
z Werony z 1943 roku, zaprezentowany przez Partito Republicano Fascista (Faszys-
towsk¹ Partiê Republikañsk¹) (Di Nunzio, Toscano, 2001, s. 56).

Rodzina

Odwo³anie do tradycyjnych wartoœci jako bazy dla wykszta³cenia dobrze prospe-
ruj¹cego spo³eczeñstwa to motyw czêsto przywo³ywany przez dzia³aczy CasaPound.
W ich wizji pañstwa centraln¹ rolê spe³nia rodzina i st¹d te¿ wysuwaj¹ has³a prawa
do macierzyñstwa i prawa do ¿ycia. Aby wypromowaæ powrót do tych tradycyjnych war-
toœci CasaPound zorganizowa³a kampaniê Czas, aby zostaæ matk¹ (Tempo di essere ma-

dri)6, w której podkreœla siê i walczy o prawo do prokreacji i do sprawowania opieki nad
dzieæmi.

Zerwanie zwi¹zku z klasycznym parlamentaryzmem

Bojownicy CasaPound szukaj¹c nowych metod i modeli w polityce wypracowali
koncepcjê Skrajnego Wysokiego Centrum (l’Estremo Centro Alto). Poprzez oksymoro-
niczne wyra¿enie staraj¹ siê wskazaæ na now¹ jakoœæ na w³oskiej scenie spo³eczno-poli-
tycznej i przedstawiæ ich antidotum na problemy wspó³czesnej polityki. Dystansuj¹ siê
od interpretacji faszyzmu dokonywanych przez w³osk¹ skrajn¹ prawicê i spogl¹daj¹ na
przesz³oœæ abstrahuj¹c od podzia³ów lewica-prawica. Przedstawiciele CasaPound utrzy-
muj¹, i¿ skoro dzisiejszy œwiat zmienia siê w bardzo szybkim tempie, jest kompleksowy
i pe³en ró¿norodnoœci, patrzenie na niego przez pryzmat prawica-lewica jest przestarza³e
i nie przystoi do wspó³czesnych warunków. Proponuj¹ zerwanie z nieaktualnym postrze-
ganiem œwiata oraz polityki i wprowadzaj¹ now¹ ideê Skrajnego Wysokiego Centrum.
T³umacz¹ na czym polega ich nowatorska koncepcja, wyjaœniaj¹c po kolei znaczenie
poszczególnych s³ów:
— Estremo (skrajny) – wyra¿a radykalizacjê dzia³ania i politycznej ekspresji;
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— Centro (centrum) – podkreœla znaczenie koncepcji centrum w wymiarze kulturo-
wym, spo³ecznym, politycznym i egzystencjalnym. Centralne umiejscowienie jed-
nostki ma s³u¿yæ jej silnej identyfikacji oraz odnalezieniu równowagi i harmonii ze
œwiatem;

— Alto (wysoki) – przedstawia ideê pionu, czyli przezwyciê¿ania politycznej i kulturo-
wej przeciêtnoœci (miernoœci), która charakteryzuje w³osk¹ scenê polityczn¹. CasaPo-
und d¹¿y do „odnalezienia wysokiego wymiaru polityki”7.
Za pomoc¹ koncepcji Skrajnego Wysokiego Centrum CasaPound usi³uje zerwaæ

zwi¹zki z prawic¹ parlamentarn¹ i pozaparlamentarn¹. Wed³ug cz³onków organizacji,
proces taki jest nieunikniony, gdy¿ CasaPound czerpie z wielu ideologii i dzia³a w szer-
szym spo³eczno-politycznym kontekœcie (Di Nunzio, Toscano, 2001, s. 97). Tym samym
prezentuje siê na Pó³wyspie Apeniñskim jako nowa si³a, inna od wszystkich, proponuj¹ca
nowoczesny model uprawiania polityki. Przedstawiciele CasaPound mówi¹ o metapoli-
tyce i œmierci partiokracji oraz dawnych sposobów funkcjonowania przestrzeni publicz-
nej. Wspó³czesny œwiat stawia nowe wyzwania i w zwi¹zku z tym trzeba zmiany
myœlenia i wypracowania odmiennych modeli (Di Nunzio, Toscano, 2001, s. 100).

Nowe techniki komunikacyjne

CasaPound pos³uguje siê na szerok¹ skalê wspó³czesnymi kana³ami komunikacyjny-
mi, w tym przede wszystkim Internetem. Umiejêtne u¿ywanie nowych technologii do
propagowania w³asnych idei czyni z organizacji coraz wa¿niejszy punkt odniesienia na
polityczno-spo³ecznej mapie W³och. Bojownicy CasaPound zwracaj¹ uwagê na potrzebê
(koniecznoœæ) i mo¿liwoœæ autokomunikacji, czyli autogenerowania informacji i autose-
lekcjonowania jej zawartoœci. W ten sposób tworzy siê personalny system komunikowa-
nia masowego, objawiaj¹cego siê miêdzy innymi w takich formach jak blog, strony
internetowe, materia³y z zawartoœciami audio i wideo oraz portale spo³ecznoœciowe. Do-
cieranie do wielu odbiorców za pomoc¹ tak zwanego mass self-communication (Castells,
2009) zwiêksza skutecznoœæ i si³ê przekazu. CasaPound zajmuje siê konstruowaniem sieci
i kreowaniem wirtualnych przestrzeni spo³ecznych, gdzie istnieje mo¿liwoœæ dyskutowa-
nia problemów i komentowania bie¿¹cych informacji. Dziêki wykorzystywaniu komuni-
kowania person-to-person stwarza siê poczucie wiêkszej intymnoœci i jednoczeœnie
sprawczoœci poszczególnych jednostek, przybli¿aj¹c politykê do cz³owieka pod¹¿a siê
w stronê wyrównywania szans.

Wymiernym znakiem pos³ugiwania siê przez CasaPound nowymi technikami komu-
nikacyjnymi jest za³o¿enie i rozwijanie, nie tylko wewn¹trz Italii, ale tak¿e na skalê ogól-
noeuropejsk¹, stacji radiowej online – Radio Bandiera Nera (Radio Czarna Flaga)
z siedzibami w ró¿nych w³oskich, a tak¿e niektórych europejskich miastach. Ponadto sil-
nie rozwija siê stworzone w 2006 roku forum Vivamafarka, na którym codziennie wielu
zwolenników ruchu komentuje najnowsze wydarzenia. CasaPound przeprowadza tak¿e
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g³oœne kampanie medialne (squadrismo mediatico) promuj¹ce ich idee za pomoc¹ tak
zwanej wojennej komunikacji (comunicazione gueriglia).

CasaPound w aspekcie modelu antypartii

W przypadku dzia³alnoœci CasaPound istnieje problem z jednoznacznym zakwalifi-
kowaniem tego stosunkowo nowego ugrupowania. Nie zosta³o ono do tej pory zaszere-
gowane i nie stworzono definicji, objaœniaj¹cej i porz¹dkuj¹cej rolê spe³nian¹ przez
organizacjê w ramach w³oskiej sceny politycznej. G³ówna siedziba ugrupowania znajdu-
je siê w centrum Rzymu, niedaleko kluczowego wêz³a komunikacyjnego, jakim jest dwo-
rzec Termini. Jego po³o¿enie ma ukazywaæ i podkreœlaæ dostêpnoœæ dla wszystkich
i w ka¿dym momencie, ³atwoœæ oraz przystêpnoœæ idei. CasaPound jest symbolem
wspó³czesnej w³oskiej radykalnej prawicy, obok takich ugrupowañ jak Forza Nuova czy
La Destra. Cz³onkowie ugrupowania walcz¹ o to by postrzegaæ ich jako politycznych wo-
jowników, bêd¹cych blisko zwyk³ego cz³owieka. Wci¹¿ jednak, tak¿e ze wzglêdu na
swój militarny charakter (dostrzegalny zw³aszcza w kwestii nomenklatury), staraj¹ siê
budowaæ zamkniêty kr¹g, nieufnie patrz¹c na politycznych adwersarzy.

Analiza przeprowadzanych kampanii, propagowanych wartoœci, wysuwanych hase³
oraz sposobów podejmowania wyzwañ przez ugrupowanie prowadzi do stwierdzenia,
i¿ istnieje wiele podobieñstw pomiêdzy modelem antypartii opisanym przez Herbuta
a dzia³alnoœci¹, programem i struktur¹ organizacyjn¹ CasaPound. Mo¿na zatem pos³u¿yæ
siê modelem Herbuta do deskrypcji i usystematyzowania profilu organizacji. Has³a pro-
gramowe i zasady dzia³ania CasaPound wpisuj¹ siê w cztery g³ówne za³o¿enia modelu:

1. Podkreœlanie przez partie spo³ecznego (publicznego) charakteru swojej dzia³alno-
œci, reprezentowanie grup spo³ecznych zapomnianych i pomijanych przez w³adze.

CasaPound stara siê przyci¹gn¹æ odrzucane, zapomniane i pomijane przez pañstwo
oraz g³ówne partie polityczne grupy spo³eczne, w tym ludzi starszych, mieszkañców pe-
ryferii czy te¿ obywateli maj¹cych problemy mieszkaniowe. „Liderzy antypartii prezen-
tuj¹ wiêc swoje cele w kontekœcie walki o interesy niezadowolonego wyborcy” (Herbut,
2002, s. 210). Pod tym wzglêdem program ugrupowania stanowi specyficzne po³¹czenie
lewicowego podejœcia (opieki nad bezbronn¹ i odrzucan¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa) z po-
dejmowanymi niejednokrotnie aktami przemocy, czynami na granicy lub poza prawem,
zdecydowan¹ walk¹ oraz ¿elazn¹ dyscyplin¹ cz³onków (Berizzi, 2012).

Przedstawiciele organizacji wielokrotnie podkreœlaj¹, i¿ ich dzia³ania skierowane s¹
zawsze do ludzi. Nie epatuj¹ bogactwem i w tym sensie dystansuj¹ siê wyraŸnie od czerpa-
nia jakichkolwiek korzyœci z uprawianej polityki. Ich siedziba w centrum Rzymu zdecydo-
wanie bardziej przypomina centrum socjalne czy squat ni¿ siedzibê partii politycznej.

2. Preferowanie ma³o sformalizowanej struktury – pod wzglêdem organizacyjnym
zmierzanie w kierunku sposobów dzia³ania ruchu spo³ecznego, wywieranie nacisku na
bezpoœredni, aktywny udzia³ cz³onków i zwolenników.

W analizowanej organizacji nie obowi¹zuje sformalizowany system cz³onkostwa
i nie istnieje obowi¹zek p³acenia sk³adek. Podzia³ ról wewn¹trz ugrupowania jest jasno
ukszta³towany, ale co wa¿ne nie ma zhierarchizowanej, partyjnej struktury, która ustala
wzajemny ci¹g zale¿noœci. Nacisk k³adziony jest g³ównie na wspólnotowe dzia³ania
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w celu osi¹gniêcia zamierzonych celów. Du¿¹ wagê przyk³ada siê do spotkañ, mo¿liwo-
œci wymiany zdañ, dyskusji oraz wspólnego prowadzenia projektów.

Dla cz³onków CasaPound zasadnicze znaczenie ma osobisty kontakt z drugim cz³o-
wiekiem, zaanga¿owanie w sprawy, o które siê walczy. Wielokrotnie podkreœlaj¹ oni nie-
zaprzeczaln¹ wartoœæ poczucia jednoœci w grupie, staraj¹c siê budowaæ j¹ poprzez
inspirowanie licznych manifestacji czy akcji spo³ecznych. Czêsto wychodz¹ na ulicê, or-
ganizuj¹ demonstracje oraz stawiaj¹ na podkreœlanie punktów wspólnych, nadaj¹cych
znaczenia grupie.

W stylu uprawiania polityki CasaPound nawi¹zuje i korzysta z form proponowanych
przez ruchy spo³eczne, preferuj¹c mniej zinstytucjonalizowane kana³y uczestnictwa.
Cz³onkowie anga¿uj¹ siê miêdzy innymi w przeprowadzanie kampanii spo³eczno-poli-
tycznych, aby nag³oœniæ konkretne problemy, przyci¹gn¹æ uwagê mediów i zapropono-
waæ w³asne rozwi¹zania (przyk³ady takich kampanii to opisane wczeœniej Czas by zostaæ

matk¹ czy Kredyt Spo³eczny na rzecz prawa do w³asnego domu). Ponadto ugrupowanie
stara siê koncentrowaæ swoje dzia³ania i zainteresowania na poziomie lokalnym i tam te¿
wspieraæ rozwój oraz szukaæ potencjalnych zwolenników. Punktem odniesienia ma sta-
waæ siê to co bliskie i znane, a g³ównym wyzwaniem rozwi¹zywanie problemów
zwyk³ych obywateli.

3. Podnoszenie kwestii spoza g³ównego nurtu rywalizacji ustabilizowanych partii po-
litycznych; odmienny typ apelu wyborczego, podkreœlanie znaczenia wartoœci, a nie ma-
terialnych interesów poszczególnych grup.

Odnosz¹c siê do kolejnego elementu modelu antypartii tak¿e w tej kwestii CasaPound
wykazuje du¿e podobieñstwa. Ugrupowanie proponuje specyficzny typ apelu wyborcze-
go i stawia na tematy spoza g³ównego nurtu. W swoich programach opiera siê g³ównie na
konkretnych wartoœciach i tematach. Jednym z takich jest kampania na rzecz prawa do
w³asnoœci mieszkania. Cz³onkowie CasaPound wyraŸnie podkreœlaj¹, i¿ prawo do posia-
dania domu jest prawem podstawowym i powinno zostaæ zagwarantowane ka¿demu
obywatelowi. Innym tematem tego typu podejmowanym przez organizacjê jest walka
przeciw wyzyskowi wewn¹trz w³oskiego (tak¿e europejskiego) systemu bankowego
i w rezultacie wprowadzenie publicznej kontroli nad tym systemem.

Nastêpnym przyk³adem tematu niemieszcz¹cego siê w g³ównym nurcie parlamentar-
nej rywalizacji jest wspominana kampania Czas by zostaæ matk¹, podkreœlaj¹ca centraln¹
rolê rodziny w pañstwie i podejmuj¹ca walkê o prawo do ¿ycia, prokreacji oraz godnego
wychowywania dzieci. Proponuj¹c tego rodzaju przedsiêwziêcia CasaPound walczy
o uznanie i powrót do tradycyjnych wartoœci.

4. Opieranie siê na niestandardowych (niekonwencjonalnych) formach uprawiania
polityki, wychodzenie, zbli¿anie siê do obywatela, organizowanie marszów czy wieców
ulicznych (Herbut, 2002, s. 210–211).

W zakresie sposobów komunikowania cz³onkowie organizacji œwiadomie i umiejêt-
nie korzystaj¹ z wszelkich udogodnieñ proponowanych przez nowe technologie. Po-
s³ugiwanie siê najnowszymi metodami komunikowania zjednuje im przychylnoœæ
zw³aszcza najm³odszych obywateli, zaznajomionymi z technicznymi nowinkami. Cen-
tralnym punktem i g³ównym kana³em komunikacyjnym staje siê Internet, a wraz z nim
znaczenie zyskuj¹ blogi, ró¿norodne strony internetowe czy materia³y audio i wideo,
a tak¿e przybieraj¹ce na znaczeniu media spo³ecznoœciowe (social media). Praktycznym
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przyk³adem wykorzystania Internetu jest rozwijanie dzia³alnoœci Radia Bandiera Nera czy
forum Vivamafarka. Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ CasaPound d¹¿y do ukszta³towania wspom-
nianego wczeœniej mass self-communication, dziêki któremu posiada wp³yw na kreowanie
swojego wizerunku i kontrolowanie przep³ywu informacji dotycz¹cych organizacji.

Zgodnie z tym co charakteryzuje model antypartii wed³ug Herbuta wewn¹trz CasaPo-
und „istotn¹ p³aszczyzn¹ aktywnoœci nie jest arena parlamentarno-wyborcza, a bardzo
czêsto ulice i place miast” (Herbut, 2002, s. 211). G³ównie wynika to z ograniczonych
mo¿liwoœci czynnego uczestniczenia w ¿yciu parlamentarnym, spowodowanego bra-
kiem swoich przedstawicieli we w³oskiej izbie ni¿szej. W odpowiedzi na zmêczenie i fru-
stracje, rodz¹ce siê z niemocy skutecznej (konstruktywnej) reakcji na bie¿¹ce zdarzenia
polityczne i spo³eczne, podejmowanych jest wiele bezpoœrednich form dzia³ania. Cz³on-
kowie ugrupowania niejednokrotnie wychodz¹ na ulicê, anga¿uj¹ siê w drobne sprzeczki
i dopuszczaj¹ nawet aktów przemocy. W ich zachowaniu mo¿na odnaleŸæ wiele milita-
rystycznych akcentów, w tym dba³oœæ o zachowanie dyscypliny. Ró¿norodne motywy
czerpi¹ wprost z faszystowskiej ideologii.

Zakoñczenie

Wydaje siê wiêc, ¿e program, struktury organizacyjne oraz zasady dzia³ania CasaPo-
und s¹ adekwatne do modelu Herbuta. Do rozwoju organizacji przyczyniaj¹ siê jasno
okreœlone cele, oferowanie odpowiedzi na konkretne problemy spo³eczno-polityczne
oraz spójny program, oparty na teoretycznej bazie i ideach Ezry Pound. Solidne podwaliny
teoretyczne pozwalaj¹ na ukszta³towanie kompletnej struktury. Silne medialnie i profesjo-
nalnie przygotowane ugrupowanie, wpisane w konkretny polityczny model daje podstawy
do stwierdzenia mo¿liwoœci jego dalszego rozwoju oraz szansy na spo³eczny i polityczny
sukces. Otwartym pozostaje pytanie w jakim stopniu organizacja instrumentalnie wyko-
rzystuje elementy tego modelu i czerpie z antypartyjnych nastrojów, kieruj¹c siê polityczn¹
kalkulacj¹, a na jak¹ skalê jest to dzia³anie zgodne z przekonaniami jej za³o¿ycieli i cz³on-
ków. Tam gdzie mamy do czynienia z polityk¹ oraz skomplikowanymi relacjami miêdzy
interesami a ideami trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na pytania tego rodzaju.

Jak ju¿ akcentowano, W³ochy zaliczaj¹ siê do grupy krajów, w których antypartyjne
nastroje odgrywa³y istotn¹ rolê, by³y i s¹ obecne, tak¿e ze wzglêdu na historyczne dzie-
dzictwo. W zwi¹zku z powy¿szym tamtejsza scena spo³eczno-polityczna stanowi podat-
ny grunt dla rozwoju ruchów protestu oraz radykalnych lewicowych i prawicowych
ugrupowañ. Wœród tych ostatnich, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi miêdzy inny-
mi przez Cas Mudde’a, nierzadkie s¹ przypadki korzystania z rozwi¹zañ organizacyjnych
(formalnych i merytorycznych) modelu antypartii (Mudde, 1996, s. 265–276). Ten ostatni
jest swego rodzaju hybryd¹ ró¿nych rozwi¹zañ proponowanych na politycznym rynku, za-
wieraj¹c¹ w sobie wiele cech, co zostanie chêtnie wykorzystane przez nowe ugrupowania.
Zacieranie historycznych ró¿nic pomiêdzy prawic¹ i lewic¹, odpowiadaj¹ce potrzebie
chwili wzajemne wybiórcze inkorporowanie hase³ wyborczych sprawia, i¿ podobne mode-
le bêd¹ zapewne cieszy³y siê popularnoœci¹ w przysz³oœci. Przyk³ad Republiki W³oskiej
ukazuje równie¿, i¿ coraz wiêksz¹ rolê w procesie promowania radykalnych treœci i tworze-
nia nowych ugrupowañ bêd¹ spe³nia³y media, a wœród nich g³ównie Internet.
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CasaPound jest jedn¹ z najbarwniejszych inicjatyw spo³eczno-politycznych we W³o-
szech, poszukuj¹c¹ alternatywnych form aktywnoœci. Has³a g³oszone przez ugrupowanie
naznaczone s¹ specyfik¹ klimatu kultury politycznej kraju i stanowi¹ reakcjê na wew-
nêtrzne problemy, z którymi boryka siê Italia. CasaPound jako radykalny ruch stanowi
katalizator podstawowych lêków, jak równie¿ rozczarowañ zwi¹zanych z kartelizacj¹
polityki partyjnej w Italii. Ze wzglêdu na dynamiczny charakter funkcjonowania w³os-
kiej sceny politycznej wci¹¿ wiele pytañ pozostaje bez odpowiedzi. Po pierwsze w jak¹
stronê pójdzie dalej CasaPound? Czy zmieni swój dotychczasowy model organizacyjny?
Jakie realne efekty mo¿e spowodowaæ obecnoœæ CasaPound w przestrzeni spo³eczno-po-
litycznej Rzymu i W³och? W jaki sposób bêdzie oddzia³ywaæ na dawne struktury partyj-
ne? Czy ma szansê staæ siê trwa³ym elementem w³oskiego krajobrazu politycznego?

Przez dziesiêæ lat funkcjonowania na w³oskiej scenie politycznej CasaPound wpisa³a
siê w klimat nastrojów spo³ecznych i rozpozna³a panuj¹ce lêki oraz frustracje. Pra-
wid³owa diagnoza spo³ecznych sentymentów oraz zidentyfikowanie sta³ych antypartyj-
nych nastawieñ, ukszta³towanych w specyficznym kontekœcie spo³eczno-politycznym
le¿¹ u podstaw sukcesu ugrupowania. Wed³ug badañ przeprowadzonych przez Sani oraz
Segattiego we W³oszech przez lata wspó³istnia³y ze sob¹ silne antypartyjne nastawienie
spo³eczeñstwa oraz deklaracje poparcia dla demokratycznego systemu (Sani, Segatti,
2001). Dodatkowo mo¿na zaobserwowaæ nachodzenie na siebie dwóch typów antypar-
tyjnych nastawieñ – kulturowego z reaktywnym (Torcal, Gunther, Montero, 2001, s. 35).
CasaPound proponuj¹c sposoby dzia³ania i kszta³towania programu zgodnie z modelem
antypartii odpowiada na potrzeby spo³eczeñstwa Pó³wyspu Apeniñskiego. Odwo³ania do
faszystowskiej ideologii, pozytywnie ocenianej w Italii, wzmacnia dodatkowo pozycjê
organizacji. Jak ju¿ wspomniano kulturowe antypartyjne nastawienia rodz¹ siê miêdzy
innymi z doœwiadczenia dyktatury, politycznych turbulencji i socjalizacji dokonywanej
w ramach re¿imów, co zrêcznie wykorzystuje CasaPound.

Cz³onkowie CasaPound proponuj¹ krytyczne spojrzenie na teraŸniejszoœæ i przy-
sz³oœæ, bêd¹c œwiadomymi swojego pochodzenia i odwo³uj¹c siê wprost do ideologii
faszyzmu. Organizacja podejmuje próby zmierzenia siê z kwestiami spo³ecznymi i poli-
tycznymi, niekoniecznie tymi lansowanymi przez pozosta³e, relewantne partie. Przez
wielu komentatorów w³oskiej sceny politycznej ugrupowanie nazywane jest intere-
suj¹cym eksperymentem. Do tej pory wiêkszoœæ z jego programowych za³o¿eñ pozostaje
jedynie w sferze planów i ma ograniczone perspektywy wywierania wp³ywu na politykê
pañstwa. Kolejne wybory i nastêpne realizowane projekty mog¹ jednak zasadniczo zmie-
niæ sytuacjê. Obserwowany w ostatnich latach spadek frekwencji wyborczej czyni poli-
tyczn¹ przysz³oœæ Italii nieprzewidywaln¹ i stawia pytania o jej dalszy los, stwarzaj¹c
jednoczeœnie szansê na zaistnienie ugrupowaniom pokroju CasaPound.
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Program and activity of CasaPound Italia in the context of Ryszard Herbut’s

anti-party model

Summary

CasaPound Italia, program and organizational model of which are examined in this article, is one of
the most important extreme right-wing socio-political groups currently active in Italy. The aim of the pa-
per is to present the program, organizational structure and principles of operation of CasaPound in terms
of the anti-party model formulated by Ryszard Herbut. The theoretical background for the anti-party
model’s presentation is a result of a research on the conceptualization of the anti-partisanship’s idea and

PP 1 ’15 Program i dzia³alnoœæ CasaPound Italia a model antypartii... 135



anti-party attitude (sentiments). Analysis of CasaPound’s campaigns, promoted values, proposed slo-
gans and methods of facing challenges leads to answer to a question of whether it is possible to use the
Herbut’s model to describe and systematize the organization’s profile.

Key words: Italy, extreme right, anti-party model, CasaPound Italia, anti-party
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