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ABSTRACT: The peak moment of crisis in the Soviet Union was its official dissolution in the
end of 1991. All former Soviet republics were forced to face serious challenges in social and
political development. The phenomena of post-communist transformation is a field of broad
investigations. The article examines main common trends in the development of political
systems in the post-Soviet countries. The author concludes that former USSR republics have
passed period of transformation and established political regimes of a new type. It confirms
a thesis about possibility of transformation of undemocratic regime into another undemocratic. Drawing prospects to further development of post-Soviet political systems, the author
suggests two scenarios: turbulent democratization and authoritarian remake.

Problemy badañ nad postradzieckimi systemami politycznymi
Republiki Europy Wschodniej oraz Azji rodkowej, niemal¿e æwieræ wieku od
upadku komunizmu i rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego, wci¹¿ s¹ okrelane mianem pañstw postradzieckich. Choæ niektórzy badacze kwestionuj¹ zasadnoæ
u¿ywania tego uogólniaj¹cego pojêcia wobec tak ró¿nych pod wzglêdem ustrojowym i kulturowym pañstw jak Rosja, Mo³dawia czy Turkmenistan (Rupnik
1999, 5760; Holzer/Balik 2009, 17), jest ono czêsto spotykane w literaturze
politologicznej. Jego stosowanie wiadczy o przemo¿nym piêtnie, jakie okres
komunizmu odcisn¹³ na instytucjach i zachowaniu aktorów politycznych
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poszczególnych pañstw, aczkolwiek jego u¿ycie w kontekcie analizy transformacji postkomunistycznej nie oznacza, i¿ czynnik ten wci¹¿ decyduje o charakterze systemu politycznego danego pañstwa. Chodzi bardziej o wspólny punkt
wyjcia transformacji ni¿ jej efekt koñcowy. W³anie rezultaty transformacji
systemowej poszczególnych pañstw postradzieckich s¹ zgo³a odmienne, co te¿
podkrelaj¹ badacze (Bodio/Wojnicki/Za³êski 2006, 93; Chen/Sil 2007, 279).
Republiki ba³tyckie zbudowa³y stabilne demokracje parlamentarne, podczas gdy
Azerbejd¿an czy Turkmenistan petryfikuj¹ autorytarne ustroje o cechach orientalnych despocji. Mimo to pañstwa postradzieckie1 w okresie przemian systemowych wykazywa³y wiele elementów wspólnych, uprawniaj¹cych do twierdzenia
o istnieniu specyficznych cech transformacji postradzieckiej. Niniejszy artyku³
ma na celu przedstawienie g³ównych cech systemów politycznych oraz procesu ich kszta³towania siê, a zatem okolicznoci, w jakich dokonywa³a siê transformacja.
Wiele o problemach w badaniach postradzieckich systemów politycznych
mówi przyjêta optyka badawcza odnonie do procesu dezintegracji Zwi¹zku
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Badacze przyczyn tego zjawiska upatruj¹ b¹d w czynniku miêdzynarodowym i rywalizacji bipolarnej (w tym
kontekcie upadek ZSRR postrzegany jest jako konsekwencja przegrania zimnej wojny), b¹d w istnieniu powa¿nych problemów spo³eczno-gospodarczych
wewn¹trz pañstwa sowieckiego (Çäðàâîìûñëîâ 1999, 2838)2. Zgodnie z drugim ujêciem, pod koniec istnienia ZSRR radziecki system spo³eczny i polityczny
utraci³ zdolnoci samoadaptacji oraz stan homeostazy. W konsekwencji zaistnia³y wewnêtrzne przes³anki do rozpadu pañstwa w oparciu o kryterium etnopolityczne oraz wykszta³cenia siê odrêbnych systemów spo³ecznych i politycznych
w poszczególnych dawnych republikach zwi¹zkowych. W ujêciu strukturalnym
wskazuje siê na rozwój instytucji sprzyjaj¹cych zaistnieniu demokracji, przede
wszystkim w kontekcie uprzemys³owienia i rozwoju spo³ecznego (Cichosz
2006, 35). Podejcie to jednak nie t³umaczy, dlaczego lepiej rozwiniêta Bia³oru
jest obecnie pañstwem du¿o mniej demokratycznym ni¿ rolnicza Mo³dawia.
Wreszcie ujêcie proceduralne wskazuje na znaczenie zachowania g³ównych aktorów politycznych w procesie przemian i ich gotowoæ do gry wed³ug zasad,
a wiêc petryfikacji systemu demokratycznego. Politolodzy zgadzaj¹ siê, ¿e ¿aden
1 Z poni¿szej analizy wy³¹czone zosta³y przypadki Litwy, £otwy i Estonii, które cechuj¹ siê
ustabilizowanymi rz¹dami demokratycznymi, a ich historia, dowiadczenie samoorganizacji politycznej nie ma w istocie wiele wspólnego z pozosta³¹ przestrzeni¹ postradzieck¹.
2 Andriej Zdrawomys³ow wskazywa³ na istnienie trzech wewnêtrznych konfliktów w spo³eczeñstwie ZSRR, które te¿ mia³y doprowadziæ do jego upadku. By³ to konflikt dysproporcji rozwoju ekonomicznego i nadmierne uprzywilejowanie sektora zbrojeniowego, konflikt aksjologiczny pomiêdzy deklarowanymi przez propagandê wartociami komunistycznymi i praktyk¹ ¿ycia radzieckich obywateli, a tak¿e kryzys w³adzy, przejawiaj¹cy siê w nadmiernej biurokratyzacji, hamowaniu oddolnych inicjatyw o charakterze spo³ecznym.
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z wymienionych paradygmatów nie przynosi satysfakcjonuj¹cego wyjanienia
transformacji postkomunistycznej, st¹d te¿ pojawiaj¹ siê konstatacje cyklicznoci (a nie liniowoci) transformacji i braku jakichkolwiek schematów tranzytologicznych (Ìåëüâèëü/Ñòóêàë/ Ìèðîíþê 2012).
Analiza procesu instytucjonalizacji postradzieckich re¿imów politycznych
pozwala na wyró¿nienie dwóch modeli tego zjawiska. Model pierwszy materializowa³ siê w republikach o wyranej dominacji jednego aktora politycznego,
pod którego tworzono normy prawne i rozwi¹zania ustrojowe. Zjawiska takie
by³y mo¿liwe ze wzglêdu na s³aboæ (lub faktyczny brak) opozycji i postêpuj¹c¹
jej marginalizacjê. W konsekwencji re¿imy te s¹ bardziej autorytarne, za
w perspektywie rednioterminowej stosunkowo stabilne oraz mniej podatne na
polityczne wstrz¹sy. Jest to pok³osiem represyjnoci re¿imów, a ta  konsekwencj¹ obranej formu³y rywalizacji politycznej o cechach gry o sumie zerowej
(zwyciêzca bierze wszystko3) (Hellman 1998, 203234; Ãåëüìàí 1999). Model ten reprezentuj¹ systemy polityczne Rosji, Bia³orusi, Azerbejd¿anu oraz republik rodkowoazjatyckich. Drugi model, nosz¹cy znamiona konsensualnoci,
jest aktualny w przypadku miêkkich re¿imów niedemokratycznych lub demokracji wadliwej i cechuje siê oparciem na kompromisie pomiêdzy g³ównymi
aktorami politycznymi (gra o sumie dodatniej): elitami rz¹dz¹cymi i opozycj¹.
Kompromis ten warunkuje istnienie opozycji o pewnym poziomie relewantnoci
i mimo istnienia mechanizmów faktycznie utrudniaj¹cych takie zjawiska mo¿liwa jest alternacja w³adzy4. Model ten reprezentuj¹ systemy polityczne Mo³dawii, Ukrainy, Gruzji oraz Armenii i Kirgistanu. Oba modele kszta³towa³y siê
w ramach nieformalnej politycznej walki pomiêdzy grupami interesu czy klanowymi, a element normatywny, prawne regulacje systemowe, w mniejszym lub
3

Pod pojêciem tym nale¿y rozumieæ formu³ê rywalizacji, w której g³ówni aktorzy polityczni
nie s¹ sk³onni do konsensusu, a zwyciêzca zdobywa pe³niê w³adzy. Wynika to zarówno ze specyfiki samej rywalizacji, jak i przyjêtych rozwi¹zañ systemowych (systemy prezydenckie).
4 Kompromisowoæ danego modelu nie wyklucza, ¿e ewentualnej alternacji w³adzy nie bêd¹
towarzyszyæ powa¿ne wstrz¹sy i ostra walka pomiêdzy aktorami: dowodz¹ tego tzw. kolorowe rewolucje na Ukrainie, w Gruzji i Kirgistanie. Podkreliæ przy tym nale¿y, ¿e w praktyce pañstw
postradzieckich alternacja w³adzy w ramach modelu konsensualnego nie przynosi zdecydowanej
zmiany w charakterze systemu politycznego: obecny re¿im Ukrainy czy Gruzji nie jest bardziej
demokratyczny ni¿ przed rewolucj¹ pomarañczow¹ i ró¿an¹. Odwo³ywanie siê do retoryki demokratycznej przez jeden z obozów (aspiruj¹cy do sprawowania w³adzy) by³o narzêdziem dostêpnym z ca³ej palety rodków s³u¿¹cych walce politycznej. Sukces prodemokratycznego w swej retoryce aktora nie przynosi³ bowiem wprowadzenia istotnych i trwa³ych, wykraczaj¹cych poza
zagrania koniunkturalne, rozwi¹zañ demokratycznych. Nowy obóz rz¹dz¹cy, wpisuj¹c siê w ogóln¹
logikê rozwoju postradzieckich systemów politycznych, d¹¿y³ do ustabilizowania mechanizmów
s³u¿¹cych bezalternatywnoci rz¹dów. Oczywicie, sam fakt alternacji w³adzy jest dowodem na
mo¿liwoæ zaistnienia w niedemokratycznych re¿imach postradzieckich zjawisk w³aciwych demokracji (i mo¿e przynieæ poprawê miejsca danego pañstwa w rankingu demokracji, jak by³o to
w przypadku Kirgistanu po kolejnych przewrotach), jednak nie pozwala na wysnucie wniosku
o trwa³ej, postêpuj¹cej demokratyzacji pañstw obszaru.

88

Rafa³ Czachor

wiêkszym stopniu  zale¿nie od poszczególnych przypadków  stanowi³y wtórny czynnik s³u¿¹cy petryfikacji istniej¹cego status quo5 (Ñàðêèñÿí 2009).
Formalnie wszystkie republiki postradzieckie deklaruj¹ ustrój demokratyczny, pluralizm, przestrzeganie praw cz³owieka i obywatela. W praktyce jednak¿e
demokratyczne deklaracje sk³adane przez elity poszczególnych pañstw by³y strategi¹ s³u¿¹c¹ legitymizacji rz¹dów. Jej przyjêcie, a wiêc zgoda na czêciowe
ustêpstwa wobec opozycji, s³u¿y³o minimalizacji kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem w³adzy i wynika³o z os³abienia dawnych elit partyjnych w schy³kowym
okresie istnienia ZSRR i pierwszych latach niepodleg³oci. Ju¿ w pierwszej
po³owie lat 90. wiêkszoæ republik postradzieckich zaczê³a odchodziæ od idei
demokratyzacji. W warunkach politycznej niestabilnoci i powszechnej pauperyzacji jedyn¹ polityczn¹ platform¹, na której móg³ byæ budowany spo³eczny konsensus, by³a idea silnego pañstwa o cechach paternalistycznych i neopatrymonialnych (Fisun 2012, 87). W przekonaniach spo³ecznych idea ta kszta³towa³a
siê jako przeciwieñstwo demokracji, co przek³ada³o siê na poparcie dla silnej
w³adzy prezydenta (Ðÿáîâ 2010, 188). Zarzuty o ³amanie demokratycznych podstaw ustrojowych s¹ odrzucane przez w³adze republik na dwa sposoby. Po
pierwsze, obwinienia te w³adze poszczególnych pañstw neguj¹ wraz ze stwierdzeniem, i¿ standardy demokracji s¹ przestrzegane (np. Bia³oru, Rosja, Azerbejd¿an), a wysokie wskaniki poparcia dla rz¹dz¹cych i praktyczny brak opozycji odzwierciedlaj¹ spo³eczne zaufanie do systemu rz¹dów. Po drugie,
przywódcy republik zgadzaj¹ siê z zarzutami, podkrelaj¹c koniecznoæ okresu
przejciowego, który doprowadzi je do pe³nowartociowej demokracji w bli¿ej
nieokrelonej przysz³oci (Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan w czasie rz¹dów
Askara Akajewa).
W praktyce postradzieckie systemy polityczne w procesie formowania siê
i funkcjonowania wykazuj¹ znaczne zbie¿noci, w wielu kwestiach stanowi¹
jedn¹ kategoriê demokracji z przymiotnikami, charakteryzuj¹c siê zachowaniem demokratycznej i konstytucyjnej fasady przy jednoczesnym oparciu siê
o bezalternatywne i s³abo limitowane rz¹dy prezydenckie. Nale¿¹ one do kategorii re¿imów hybrydowych, w których utrzymaniu procedur formalnej rywalizacji
nie towarzyszy rzeczywista mo¿liwoæ alternacji w³adzy (Ôóðìàí 2010, 12;
Collier/Levitsky 1997, 430).

5 Aktualnoci i powszechnoci tego mechanizmu na obszarze postradzieckim dowodzi nie tylko przypadek klanów w republikach rodkowoazjatyckich, ale tak¿e klanów ormiañskich (w tym
dominuj¹cy klan karabaski) czy klanów biznesowych na Ukrainie (zw³aszcza spektakularna rywalizacja w czasie pomarañczowej rewolucji w 2004 r.).
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Okolicznoci transformacji postradzieckich systemów politycznych
1. Upadek ideologii komunistycznej na prze³omie lat 80. i 90. sprawi³, ¿e republikañskie elity nomenklaturowe, wci¹¿ zachowuj¹ce wzglêdn¹ zwartoæ i witalnoæ, dokona³y transformacji, kieruj¹c procesem zmian. Rola spo³eczeñstw
w ich toku mia³a charakter wtórny, a w niektórych przypadkach nawet nie przyspiesza³a przekszta³ceñ (Bia³oru, republiki Azji rodkowej). Durkheimowska
anomia, czyli rozpad starych, propagowanych w czasach ZSRR wartoci wobec
braku nowych, sprawi³a, ¿e spo³eczeñstwa postradzieckie sk³onne by³y do odtwarzania i kultywowania archaicznej, scentralizowanej i autorytarnej struktury
w³adzy pañstwowej. Stan ten  w którym mo¿na upatrywaæ syndrom postkolonialny  ogranicza mo¿liwoci przysz³ej transformacji i modernizacji: utrzymuje
siê wysoki poziom korupcji, atomizacja spo³eczeñstw i brak podstaw do tworzenia siê kapita³u spo³ecznego (Íèêîëüñêèé 2010, 63). Czynnikiem dodatkowo
komplikuj¹cym by³ fakt równoleg³ej transformacji politycznej, gospodarczej
oraz kszta³towania siê nowo powsta³ych pañstwowoci (dla wiêkszoci republik
by³ego ZSRR niepodleg³oæ by³a nowym dowiadczeniem), jak i procesu narodowotwórczego. Zachodz¹ce na obszarze dawnego ZSRR zjawiska nale¿y zatem
t³umaczyæ specyfik¹ budownictwa pañstwowego i narodowego (procesami statebuilding oraz nationbuilding) (Àíòàíîâè÷ 2007; Òîïèëîâ 2000). Taras Kuzio
u¿ywa w tym kontekcie pojêcia transformacji czterowymiarowej, które odró¿nia transformacje postkomunistyczne od wczeniejszych Huntingtonowskich
fal demokratyzacji (Kuzio 2001, 168; Huntington 1995).
2. W okresie transformacji elity nomenklaturowe pozostawa³y g³ównym aktorem politycznym i inicjatorem zmiany systemowej. Wobec s³aboci si³ opozycji demokratycznej (albo jej rzeczywistego braku, m.in. w Turkmenistanie),
transformacja odbywa³a siê nie w drodze paktu, jak to by³o w Polsce, lecz
w drodze narzuconego przejcia (impozycji). Elity, reaguj¹c na potrzebê zapewnienia sobie status quo w warunkach pogarszaj¹cej siê sytuacji ekonomiczno-spo³ecznej, zainicjowa³y przemiany, jednoczenie staraj¹c siê ograniczyæ partycypacjê w nich si³om spoza nomenklatury. Sytuacja taka mia³a miejsce
w republikach zwi¹zkowych ZSRR o stosunkowo silnych tendencjach odrodkowych (Ukraina, Rosja, Gruzja, Azerbejd¿an, Armenia, ale tak¿e Bia³oru). Narzucone przejcie skutkowa³o wykszta³ceniem siê rywalizacji politycznej w postaci gry o sumie zerowej, w której przeciwnicy: si³y nomenklaturowe
i narodowo-demokratyczne nie by³y sk³onne do kompromisu. Niestabilnoæ
ewoluuj¹cych systemów politycznych wzmacnia³ brak wyborów za³o¿ycielskich (pierwszych wyborów wolnych i konkurencyjnych), które w pe³ni legitymizowa³yby nowy re¿im polityczny.
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W republikach, w których elity w³adzy pozostawa³y nieskonsolidowane
(Ukraina, Armenia), wewnêtrzne konflikty przek³ada³y siê na sferê publiczn¹ i j¹
anga¿owa³y. Niejednokrotnie podsycane by³y konstruowan¹ na bie¿¹ce potrzeby
ideologi¹ (np. w czasie tzw. pomarañczowej rewolucji na Ukrainie). W republikach, gdzie elita by³a skonsolidowana wokó³ autorytarnego przywódcy, wewnêtrzna walka o alokacjê zasobów toczy siê w odideologizowanej atmosferze
rywalizacji koteryjnej (Rosja, Kirgistan). Rezultatem tych zjawisk by³a niejednokrotnie eliminacja polityków, którzy wspó³tworzyli z obecnym liderem system
polityczny, oraz powo³anie proprezydenckich ugrupowañ politycznych. Cech¹
w³aciw¹ re¿imom postradzieckim jest zdominowanie systemu przez jednostkê
 wytworzy³y siê re¿imy bezalternatywnej w³adzy prezydenckiej. Wokó³ g³ów
pañstw wykszta³ci³y siê partie proprezydenckie  partie w³adzy (Potulski 2007,
268), pozbawione w³asnej to¿samoci i programu politycznego, ograniczaj¹ce siê
jedynie do popierania kierunku dzia³añ g³owy pañstwa: Jedna Rosja, kazachski
Nur Otan, azerski Yeni Azerbaycan. Ugrupowania te niejednokrotnie nie maj¹
nawet parlamentarnej wiêkszoci, nie decyduj¹ o obsadzie wy¿szych stanowisk
pañstwowych, nie uczestnicz¹ w tworzeniu strategii rozwoju czy w kluczowych
decyzjach. S¹ funkcj¹ zapotrzebowania g³owy pañstwa i jego otoczenia: nawet
w czasie wyborów ich sukces zale¿y od tzw. zasobów administracyjnych, a wiêc
woli najwy¿szego przywództwa pañstwowego (Ìàêàðåíêî 2002/2003).
3. W okresie transformacji szczególnie widoczne by³o zapotrzebowanie na
charyzmatyczny i tradycyjny model legitymacji w³adzy. Rolê kluczowego aktora
politycznego w poszczególnych republikach w latach prze³omu odgrywali szefowie parlamentów, sprawuj¹cy formalnie funkcje g³ów pañstw  wystêpowali oni
nie tylko w roli przywódcy politycznego, ale równie¿ ojca narodu. Ze wzglêdu
na szereg czynników, takich jak przynale¿noæ do danego etnosu (b¹d klanu),
stopieñ zideologizowania izby, znacz¹co wp³ywali oni na kierunek transformacji, instytucjonalizuj¹c swoj¹ pozycjê poprzez zajêcie foteli prezydentów. Drog¹
t¹ pod¹¿yli tacy politycy, jak: Borys Jelcyn, Leonid Krawczuk, Mircea Snegur,
Lewon Ter-Petrosjan, Zwiad Gamsachurdia, Nursu³tan Nazarbajew, Emomali
Rahmon.
Fakt ten sprawi³, i¿ w republikach postradzieckich nie by³o powa¿nych trudnoci z instytucjonalizacj¹ re¿imów autorytarnych. Ich petryfikacji towarzyszy³o
eliminowanie przeciwników politycznych: w Azerbejd¿anie Heydar Alijew
zmusi³ Sureta Gusiejnowa do ucieczki do Rosji, w Kazachstanie Nursu³tan Nazarbajew osadzi³ w wiêzieniu Ga³ym¿ana ¯akijanowa, za w Kirgistanie podobny los spotka³ przeciwnika Askara Akajewa  Feliksa Ku³owa, w Tad¿ykistanie Emomali Rahmon zmarginalizowa³ rolê Akbarszo Iskandarowa.
W rezultacie walki politycznej, niejednokrotnie odwo³uj¹cej siê do narzêdzi
przemocy, ukszta³towa³y siê silne klany proprezydenckie, dominuj¹ce w ¿yciu
politycznym i gospodarczym wspomnianych wy¿ej pañstw.

G³ówne tendencje w procesach kszta³towania siê systemów politycznych...

91

Wykszta³cenie siê funkcjonuj¹cych obecnie tradycyjnych i charyzmatycznych modeli legitymacji w³adzy pañstwowej by³o nierozerwalnie zwi¹zane
z pojawieniem siê w prze³omowym, rewolucyjnym dla pañstwa, momencie wyrazistego lidera. Legitymacji ich rz¹dów sprzyja³a spo³eczna dezaprobata istniej¹cej sytuacji politycznej oraz kontestacja podstawowych norm obowi¹zuj¹cych
w okrelonej sytuacji politycznej. Polityczni liderzy odpowiedzialni za wyznaczenie kierunku transformacji systemów politycznych swoj¹ wysok¹ pozycjê
osi¹gnêli b¹d jeszcze w okresie istnienia ZSRR (Lewon Ter-Petrosjan, Nursu³tan Nazarbajew, Islam Karimow, Saparmurad Nijazow), b¹d stosunkowo nied³ugo po uzyskaniu przez poszczególne republiki suwerennoci (Heydar Alijew,
Tabela 1. Rotacja w³adzy (na urzêdzie prezydenta) w pañstwach postradzieckich
Demokratyczna rotacja w³adzy
Mo³dawia

3 razy

1997, 2001, 2009

Ukraina

2 razy

1994, 2010

Gruzja

1 raz

2013

Bia³oru

1 raz

1994

Kirgistan

1 raz

2011

Wymuszona (si³owa) rotacja w³adzy
Kirgistan

2 razy

2005, 2010

Ukraina

2 razy

2004, 2014

Gruzja

2 razy

1992, 2003

Azerbejd¿an

2 razy

1992, 1993

Armenia

1 raz

1998

Pakt elit (przekazanie w³adzy)
Rosja

3 razy

2000, 2008, 2012

Armenia

1 raz

2008

Azerbejd¿an

1 raz

2003

Turkmenistan

1 raz

2006

Brak rotacji w³adzy
Kazachstan (faktyczne rz¹dy N. Nazarbajewa od 1989 r.)
Uzbekistan (faktyczne rz¹dy I. Karimowa od 1989 r.)
Tad¿ykistan (rz¹dy E. Rahmona od pocz¹tku wojny domowej w 1992 r.)
ród³o: opracowanie w³asne
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Emomali Rahmon, Leonid Kuczma, Aleksandr £ukaszenko). Rozwój systemów
politycznych pod ich rz¹dami zmierza³ do wykszta³cenia bezalternatywnych rz¹dów prezydenckich, w których do minimum ograniczona jest mo¿liwoæ dokonania niekontrolowanej przez obóz rz¹dz¹cy alternacji w³adzy. Mimo ¿e politycznym celem by³o stworzenie mechanizmu bezalternatywnych rz¹dów
i skutecznego przekazywania w³adzy wskazanej przez prezydenta osobie,
w praktyce ¿ycia politycznego kilku pañstw wykszta³ci³y siê quasi dynastie,
niekoniecznie oparte na wiêzach krwi, a bardziej na typie przywództwa. Typ ten
reprezentuj¹ Heydar i Ilham Alijewowie w Azerbejd¿anie, Saparmurat Nijazow
i Gurbangu³y Berdimuhamedow w Turkmenistanie, Borys Jelcyn, W³adimir Putin,
Dmitrij Miedwiediew w Rosji. Niewykluczone wydaje siê zastosowanie tego¿
mechanizmu przekazywania w³adzy w ramach rodziny w przypadku rodu Nazarbajewów w Kazachstanie (córka Dariga i ziêæ Timur Tulibajew), £ukaszenków
na Bia³orusi (syn Wiktor) czy Karimowów w Uzbekistanie (rodziny córek prezydenta: Gulnary i Loli).
4. Niedemokratyczny ustrój republik postradzieckich kszta³towa³ siê w drodze modyfikacji zasad ustrojowych odziedziczonych po ZSRR oraz w drodze
konfliktu w³adzy wykonawczej z ustawodawcz¹. Próby podwa¿enia obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego przez d¹¿¹cych do zwiêkszenia swych prerogatyw prezydentów powodowa³y konflikty pomiêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ (konflikty te nie dotyczy³y jedynie Turkmenistanu, którego organy w³adzy
ustawodawczej od 1991 r. by³y pod pe³n¹ kontrol¹ egzekutywy). Na tym tle
dosz³o do kryzysu konstytucyjnego w Rosji w 1993 r., na Bia³orusi w 1996 r.,
zamachu na parlament w Gruzji w 2003 r. Wobec stosunkowo s³abego oporu elit
prezydenci zmieniali konstytucje, rozszerzaj¹c swoje prerogatywy. We wszystkich wypadkach ogarniête wol¹ przywrócenia porz¹dku spo³eczeñstwa opowiada³y siê za prezydentem, wyposa¿aj¹c go w dodatkow¹ legitymacjê do dzia³ania.
Konflikty pomiêdzy legislatyw¹ a egzekutyw¹  zakoñczone sukcesem tej
ostatniej  sk³ania³y politycznych liderów poszczególnych republik do dokonania reform ustrojowych, na mocy których potwierdzano dominuj¹c¹ pozycjê
prezydenta wyposa¿onego w prawo wydawania aktów prawnych, ograniczano
rolê parlamentu oraz pozostaj¹cego pod kontrol¹ g³owy pañstwa rz¹du, wreszcie
ograniczano lub wrêcz wyeliminowano mo¿liwoæ wszczêcia procedury odwo³ania prezydenta z zajmowanego stanowiska. ¯adna z konstytucji postradzieckich nie przewiduje obecnie stanowiska wiceprezydenta czy silnego premierostwa, podkrelaj¹c monistyczny charakter przywództwa politycznego. W praktyce dominacja jednostki w systemie politycznym prowadzi do zjawisk w treci
i formie zbli¿onych do sakralizacji. Wartoæ prezydentury i rola g³owy pañstwa
w deklarowanym zapewnieniu suwerennoci i ³adu spo³ecznego jest oceniana na
tyle wysoko, i¿ wobec niej charakter wtórny posiadaj¹ normy prawne, w tym
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konstytucje, które w razie koniecznoci, wyznaczanej interesem prezydenta,
mog¹ byæ zmieniane. Konsekwencj¹ jest s³aboæ w³adzy ustawodawczej, przejawiaj¹ca siê w braku kontroli nad dzia³alnoci¹ g³owy pañstwa, oraz dublowanie
prerogatyw ustawodawczych przez prezydenta, fasadowoæ parlamentów, których cz³onkowie s¹ desygnowani przez obóz prezydencki.
5. Petryfikacji systemów politycznych republik postradzieckich nie towarzyszy³a ich instytucjonalizacja. Oznacza to, ¿e wzglêdna stabilnoæ systemu nie
decydowa³a o jego konsolidacji, a o istocie ustroju rozstrzyga fakt personalizacji
w³adzy. Najbardziej jaskrawym przejawem takiej sytuacji by³a Rosja w okresie
prezydentury D. Miedwiediewa, gdy faktyczne residuum w³adzy pañstwowej
przemieci³o siê na instytucjê premiera w osobie W. Putina.
Przyjêcie prawodawstwa maksymalnie utrudniaj¹cego udzia³ opozycji w ¿yciu politycznym pañstwa s³u¿y ograniczeniu ryzyka utraty w³adzy przez elity
rz¹dz¹ce. Wprowadzenie progów wyborczych, skutecznie utrudniaj¹cych wejcie opozycyjnych ugrupowañ politycznych do parlamentów, skutkowa³o przekszta³ceniem opozycji w partie marionetkowe, sprawiaj¹ce pozory wielopartyjnoci (na przyk³ad Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji). W przypadku
Uzbekistanu i Turkmenistanu walka z opozycj¹ w momencie rozpoczêcia transformacji w zasadzie nie mia³a miejsca  przekszta³cenie partii komunistycznych
w partie deklarowane jako demokratyczno-narodowe zakoñczy³o proces budowy
systemu partyjnego (monopartii). Wprowadzenie pe³nej kontroli nad procesami
wyborczymi, stworzenie mechanizmu kontroli i manipulacji rezultatami wyborów sprawi³o, i¿ akt g³osowania w takich warunkach zosta³ sprowadzony do
formy sprawdzania lojalnoci spo³eczeñstwa wobec w³adz oraz p³aszczyzny rywalizacji w³adz lokalnych o doprowadzenie do jak najwy¿szego poparcia dla
g³owy pañstwa.
6. We wszystkich republikach postradzieckich formalnie wprowadzono mechanizmy demokratycznej legitymizacji rz¹dów w postaci powszechnych wyborów deputowanych parlamentów i g³ów pañstw. Wybory sta³y siê g³ównym mechanizmem politycznej konkurencji, ale nie mechanizmem zmiany w³adzy. Elity
polityczne d¹¿y³y do wytworzenia bezalternatywnych systemów rz¹dów, co
skutkowa³o przekszta³ceniem elekcji w polityczny rytua³, charakteryzuj¹cy system rywalizacyjnego autorytaryzmu (Levitsky/Way 2010). Wartoci i procedury
demokratyczne sta³y siê zatem przedmiotem rytualizacji, a nie komponentem
¿ycia politycznego. Istota realizowanych od lat 90. reform sprowadza³a siê nie
do demokratyzacji, lecz modernizacji na bazie przeciwstawnych, wydawa³oby
siê, wartoci: jedynow³adztwa i wyborów, wolnoci i autorytaryzmu, paternalizmu i braku gwarancji socjalnych (Ìàêàðåíêî 2008, 110).
7. Kultura polityczna pañstw postradzieckich nie sprzyja³a petryfikacji wartoci demokratycznych. Upadek ideologii komunistycznej przyniós³ anomiê spo³eczn¹, która okaza³a siê zjawiskiem trwa³ym  bêd¹ca pozosta³oci¹ po czasach
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ZSRR poddañcza kultura polityczna nie mog³a siê przys³u¿yæ wykszta³ceniu siê
spo³eczeñstwa obywatelskiego, wiadomoci obywatelskiej oraz nawyków partycypacji w ¿yciu spo³ecznym, m.in. w postaci poziomu zaufania do ¿ycia politycznego czy rozwoju sektora organizacji pozarz¹dowych. W obliczu chaosu
i powszechnej pauperyzacji spo³eczeñstwa postradzieckie ¿¹da³y przywrócenia
porz¹dku, rozumianego jako wprowadzenie skutecznych rz¹dów, nawet kosztem wolnoci i swobód. Cen¹ za czêciowe przeniesienie odpowiedzialnoci za
w³asny los na elity w³adzy sta³o siê stopniowe ograniczenie wp³ywu spo³eczeñstwa na przebieg ¿ycia politycznego. W wiadomoci spo³eczeñstw wci¹¿ utrzymuje siê poczucie przejciowoci i nietrwa³oci suwerennej pañstwowoci. To,
bêd¹ce de facto symptomem to¿samoci postkolonialnej, zjawisko przejawia siê
w politycznej infantylnoci narodu (Prystupa 2009, 159) oraz poczuciu s³aboci i immanentnego zagro¿enia dla istnienia pañstwowoci i narodu.
8. Sterowana przez w³adze ograniczona prywatyzacja stanowi³a wa¿ny element wzmocnienia systemów w³adzy prezydenckiej. Przeprowadzona w latach
90. przez polityczne elity przy braku spo³ecznej kontroli prywatyzacja doprowadzi³a do powstania sieci zale¿noci i uzale¿nienia biznesu od polityki. Kszta³tuj¹ca siê oligarchia wyra¿a³a ¿ywotne zainteresowanie utrzymaniem politycznego
status quo, widz¹c w nim nadziejê na pozostanie w posiadaniu zdobytej w³asnoci. Ograniczone reformy wolnorynkowe pozwalaj¹ na zachowanie kontroli
nad spo³eczeñstwem oraz utrudniaj¹ pojawienie siê niezale¿nych aktorów politycznych, m.in. na Bia³orusi, w Azerbejd¿anie, Uzbekistanie. Dowodzi tego
polityka Rosji po roku 2000, w którym to kraju wczeniej wp³ywowi oligarchowie utracili znaczenie w ¿yciu politycznym. Odwrotna sytuacja ma miejsce na
Ukrainie  tam rywalizacja klanów oligarchicznych stanowi o dynamice polityki
wewnêtrznej.
Podsumowuj¹c, wewnêtrznie sprzeczne procesy transformacji politycznej
oraz nieudane próby demokratyzacji republik postradzieckich by³y m.in. pok³osiem komunistycznego dziedzictwa oraz d³ugotrwa³ych rz¹dów jednopartyjnych
i doprowadzi³y do wykszta³cenia siê re¿imów hybrydowych, ³¹cz¹cych cechy
systemów demokracji liberalnej i niedemokratycznych. Zagro¿enia dla istniej¹cych w republikach postradzieckich instytucjonalnych form demokracji p³yn¹
przede wszystkim nie ze strony antydemokratycznych si³ politycznych (ugrupowañ antysystemowych), ale tkwi¹ w istocie rozwi¹zañ ustrojowych i praktyce
politycznej: prezydenckiej formie rz¹dów i wzorcach rywalizacji politycznej
opartej o formu³ê gry zerowej, w której zwyciêzca dominuje w systemie politycznym, a tak¿e braku jego odpowiedzialnoci przed parlamentem.
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Perspektywy dalszej dyferencjacji postradzieckich systemów politycznych
Rozwój systemów politycznych pañstw powsta³ych na gruzach radzieckiego imperium wskazuje na istnienie okrelonej logiki oraz trwa³oci w procesie ich
rozwoju politycznego. Ze wzglêdu na specyfikê postradzieckich systemów autorytarnych, której g³ównym komponentem jest istnienie bezalternatywnej w³adzy
prezydenckiej, pañstwa, w jakich dokona³a siê alternacja na najwy¿szym urzêdzie pañstwowym, s¹ swoist¹ awangard¹ w rozwoju systemów politycznych
pañstw obszaru by³ego ZSRR. Rozwój wypadków po zmianach na szczytach
w³adzy w takich pañstwach, jak Ukraina, Armenia, Kirgistan i Turkmenistan
mo¿e  choæ nie musi  stanowiæ przyk³ad, w jakim kierunku bêd¹ zmierzaæ
pozosta³e republiki. Przytoczone przyk³ady: Ukrainy po trzech zmianach rz¹dz¹cych  wygranych W. Juszczenki, W. Janukowycza oraz P. Poroszenki, Gruzji po
objêciu w³adzy przez M. Saakaszwilego, a potem G. Margwelaszwilego, Kirgistanu po obaleniu A. Akajewa i nastêpnie K. Bakijewa oraz Turkmenistanu po
mierci Turkmenbaszy  S. Nijazowa, wskazuj¹ na dwie alternatywne drogi
rozwoju systemów postradzieckich po zakoñczeniu danego cyklu zwi¹zanego
z aktywnoci¹ polityczn¹ obecnego przywódcy oraz wzrostem wspó³zale¿noci
ze rodowiskiem miêdzynarodowym. Tym samym re¿imy hybrydowe obszaru
postradzieckiego maj¹ przed sob¹ dwie alternatywne drogi rozwoju: stopniowe
przejcie ku demokracji lub konsolidacjê autorytaryzmu (Parrott 1997, 7).
Wariant pierwszy oznacza turbulentn¹ demokratyzacjê, polegaj¹c¹ na powolnym wdra¿aniu reform demokratycznych oraz ³agodzeniu zjawisk autorytarnych w wyniku zacieniania kontaktów z Zachodem, zw³aszcza na gruncie gospodarczym. Wariant ten g³ównie dotyczy europejskich pañstw obszaru (tak¿e
Gruzji i Kirgistanu), wobec których Unia Europejska wystêpuje jako si³a normatywna, warunkuj¹ca rozszerzenie kooperacji od dokonywania reform. Impulsem
do zmian by³yby w tych pañstwach spo³eczne wyst¹pienia w odpowiedzi na
kolejne fa³szerstwa rezultatów wyborów. Oznacza to, ¿e niektóre spo³eczeñstwa
w procesie rozwoju mog¹ osi¹gn¹æ okrelony poziom masy krytycznej, wyra¿aj¹cy siê w jakociowej zmianie w podejciu do polityki i postrzeganiu roli
w³adzy pañstwowej. Spo³eczna niezgoda na kontynuowanie polityki w³adzy bezalternatywnej postawi³aby te pañstwa w obliczu nowego etapu rozwoju systemu
politycznego, w którym powrót do poprzednich praktyk autorytarnych bêdzie,
jeli nie niemo¿liwy, to znacznie utrudniony. Pañstwa nale¿¹ce do tej grupy
reprezentuj¹  zgodnie z terminologi¹ Freedom House  re¿imy czêciowo wolne. Dane rankingu Freedom in the World unaoczniaj¹, i¿ w pañstwach turbulentnej demokratyzacji od pocz¹tku niepodleg³ego istnienia zachowany
jest stosunkowo wysoki poziom wolnoci obywatelskich i praw politycznych
(tabela 2).
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Tabela 2. Demokratycznoæ postradzieckich re¿imów politycznych wg rankingu
Freedom in the World
1991

2003

2014

prawa
polit.

wolnoci
obyw.

prawa
polit.

wolnoci
obyw.

prawa
polit.

wolnoci
obyw.

typ systemu polit.

Mo³dawia

5

4

3

4

3

3

czêciowo wolny

Ukraina

3

3

4

4

4

3

czêciowo wolny

Gruzja

6

5

4

4

3

3

czêciowo wolny

Armenia

5

5

4

4

5

4

czêciowo wolny

Kirgistan

5

4

6

5

5

5

czêciowo wolny

Rosja

3

3

5

5

6

5

brak wolnoci

Kazachstan

5

4

6

5

6

5

brak wolnoci

Tad¿ykistan

3

3

6

5

6

6

brak wolnoci

Azerbejd¿an

5

5

6

5

6

6

brak wolnoci

Bia³oru

4

4

6

6

7

6

brak wolnoci

Uzbekistan

6

5

7

6

7

7

brak wolnoci

Turkmenistan

6

5

7

7

7

7

brak wolnoci

Legenda: najwy¿szy wynik  1 (re¿im w pe³ni demokratyczny); najni¿szy wynik  7 (re¿im
w pe³ni niedemokratyczny)
ród³o: Ranking Freedom in the World, www.freedomhouse.org/report-types/freedomworld#.U6rylLEjxco

Wariant drugi  autorytarny remake dotyczyæ bêdzie pozosta³ej czêci obszaru
postradzieckiego, zw³aszcza Azji rodkowej, gdzie w du¿o mniejszym stopniu
zauwa¿alne s¹ impulsy modernizacyjne, a rozwój spo³eczny opiera siê na aktualizacji w³asnych wzorców kulturowych. Zmianom w kierunku demokratyzacji
dodatkowo nie bêd¹ sprzyjaæ utrzymuj¹ce siê konflikty regionalne oraz zacienianie siê wiêzi pañstw muzu³mañskich z cywilizacj¹ islamu. Wspomniany
remake polegaæ bêdzie na niewielkich zmianach wywo³anych nieuniknionymi
przetasowaniami na szczytach w³adzy. Potwierdza to dotychczasowy rozwój systemów politycznych oraz stopniowe pogarszanie siê stanu wolnoci w tych pañstwach (por. tabela 2). Nawet wymiana pokoleniowa, jeli mia³aby siê dokonaæ
w ramach jednej rodziny rz¹dz¹cej (Alijewów, Karimowów), przyniesie nieznaczne, nowe akcenty w polityce i ¿yciu spo³ecznym pañstw.
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