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W warunkach końca zimnej wojny i procesów integracyjnych w Europie następ uje zmiana, przesunięcie wcześniej-
szej linii podziału. Ta w okresie zimnej wojny symbolicznie przebiegała wzdłuż rzeki Łaby, dzieląc Europę na dwa 
przeciwstawne bloki polityczne, wojskowe i jednocześnie ideologiczne. Nowa linia podziału symbolicznie została 
przesunięta z rzeki Łaby na rzekę Bug, a jedną z jej istotnych cech jest utrwalanie, a nawet pogłębianie podziałów 
społecznych, politycznych i gospodarczych. W okresie zimnej wojny Europę dzieliła „żelazna kurtyna”, a obecnie 
dzieli symbolicznie wzdłuż rzeki Bug „aksamitna kurtyna” mierzon a indeksami i innymi wskaźnikami zróżnicowa-
nia życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Linia ta wydaje się dzielić przestrzeń geografi czną nazywaną 
wcześniej Europą Środkowo-Wschodnią. Część „środkowa” została włączona do wcześniejszej „Europy Zachod-
niej”, zaś część „wschodnia” funkcjonuje w ramach obecnego obszaru poradzieckiego.

Marek Pietraś, s. 11–12

Po okresie przełomu (1989) koncept Europy Środkowo-Wschodniej połączył państwa dawnego bloku wschod-
niego, posiadając e zbliżone uwarunkowania na drodze zmian demokratycznych i wolnorynkowych prowadzonych 
na wzór modelu europejskiego. Wyznacznikiem państw tego regionu stały się także priorytety integracji euro-
pejskiej i euroatlantyckiej. Powyższe czynniki warunkowały proces kształtowania tożsamości politycznej Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Walenty Baluk, s. 55–56

Czy polityka zagraniczna Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego będzie wyglądała inaczej, niż miało to 
miejsce na przestrzeni ostatnich niemal 30 lat? Udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy mieć na uwadze dość 
złożoną sytuację współczesnej Ukrainy. Oceniając uwarunkowania Ukrainy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrz-
ne, możemy odwołać się do Mykoły Riabczuka, który stwierdził już wiele lat temu, że na Ukrainie dochodzi do 
„wojny cywilizacji”. Wskazuje on, że Ukraina musi dokonać wyboru cywilizacyjnego. Nie chodzi o wybór tylko 
i wyłącznie pomiędzy „pierwiastkiem rosyjskim” a „pierwiastkiem ukraińskim”, ale też pomiędzy „projektem środ-
kowoeuropejskim” a „postsowieckim”. 

Tomasz Stępniewski, s. 137–138
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Europa Środkowa i Wschodnia 
w okresie poszukiwania  
własnej tożsamości politycznej  
oraz zmian systemowych
Central and Eastern Europe in the Age of Searching  
for Its Own Political Identity and Systemic Changes

Abstract: The paradigm of the political identity of Central and Eastern Eu-
rope was being formed on the sidelines of the paradigm of modernization of 
the region’s states, getting beyond control of the East (authoritarianism) and 
heading towards Western democracies. In the process of democratization of 
the countries of the region, the transformation paradigm developed by West-
ern political scientists had to be adapted to the Eastern European reality. The 
countries of the region underwent a complex process of systemic changes in 
the political and economic dimension, and some also in the state-building 
and nation-building dimensions. Three decades of transformation point to 
a significant group of countries in which democratization has been success-
ful or is heading in the right direction. The second group of states balances 
between hybrid regimes and non-consolidated democracy, while the third 
group of countries has failed the experiment of democratization.
Keywords: transformation, democratization, political identity, Central and 
Eastern Europe

Wstęp
Jesień Narodów w Europie Środkowo-Wschodniej poprzedzały wy-
darzenia na Węgrzech (1956), w Czechosłowacji (1968) oraz w Polsce 
(1970, 1980), świadczące o próbie odrzucenia przez społeczeństwa re-
gionu ustroju komunistycznego powiązanego z geopolityczną domina-
cją ZSRR. Timothy Garton Ash, pisząc o wydarzeniach na Węgrzech, 
w Czechosłowacji i w Polsce, nazwał je „Przedwiośniem”, poprzedza-

* Prof. dr hab. Walenty Baluk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska), ORCID: 0000-
0003-3295-4872, e-mail: baluk@wp.pl.

W. Baluk, Europa Środkowa i Wschodnia w okresie poszukiwania własnej tożsamości 
politycznej oraz zmian systemowych, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschod-
niej” 17 (2019), z. 1, s. 51–78, DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.2



52

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 17  (2019)  •  Zeszyt  1

Walenty Baluk

jącym upadek komunizmu. Najczęściej przytaczane są trzy powody 
szybkiego załamania się komunizmu. Pierwszy z nich związany jest 
z Michaiłem Gorbaczowem oraz polityką liberalizacji i demokratyza-
cji imperium sowieckiego. Amerykański badacz Padraic Kenney pisze, 
że w przypadku Europy Środkowej „czynnik Gorbaczowa” nie odegrał 
tak istotnego znaczenia, jak w sytuacji z Europą Wschodnią. Powodem 
ku temu było rozwinięcie przez ruchy społeczne w Europie Środko-
wej kampanii otwartości o wiele wcześniej, mającej także większą siłę 
i dynamikę, aniżeli miało to miejsce w ZSRR. Drugim powodem upad-
ku komunizmu była niewydolność gospodarki centralnie planowanej, 
natomiast trzecim powodem była siła opozycji antykomunistycznej1. 
Trudno się nie zgodzić z twierdzeniem amerykańskiego badacza prob-
lematyki środkowoeuropejskiej, że demokracja zadomowiła się na do-
bre w tych postkomunistycznych państwach Europy Środkowej, gdzie 
była silna opozycja antykomunistyczna mocno artykułująca kwestie 
wartości demokratycznych przed 1989 r.2

1. Stara Europa Wschodnia umarła,  
niech żyje Europa Środkowo-Wschodnia

W okresie zimnej wojny region Europy Wschodniej jednoznacznie 
postrzegano jako strefę wpływów Związku Sowieckiego, który narzu-
cił państwom regionu podstawy ustroju politycznego (demokrację so-
cjalistyczną bądź demokrację ludową) oraz ekonomicznego (model 
gospodarki socjalistycznej – centralnie planowanej). W teorii radzie-
ckiej „demokracja ludowa” była czymś gorszym od „demokracji socja-
listycznej”, stanowiącej już twardą rzeczywistość w państwie wiodącym 
(ZSRR) z wyraźnie utrwaloną monopartyjnością. Pomijając tę grę słów, 
Giovanni Sartori reżimy wschodnioeuropejskie, podobnie jak radziecki 
reżim polityczny, nazywa dyktaturami3. Zatem przynależność do Europy 
Wschodniej oznaczała ucisk i zniewolenie jednostki i społeczeństwa oraz 
brak perspektyw rozwoju ekonomicznego. Nie dziwi więc powstawanie 
w tej części kontynentu koncepcji wychodzenia z Europy Wschodniej, 

1 P. Kenney, Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, Wrocław 2005, s. 18–20.
2 Ibidem, s. 20.
3 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 572–576.
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opuszczenia sowieckiej, a następnie rosyjskiej strefy wpływów jako „ob-
szaru zniewolenia i zacofania cywilizacyjnego”. Paradygmat tożsamości 
politycznej (political identity) Europy Środkowo-Wschodniej kształ-
tował się równolegle z paradygmatem modernizacji państw regionu4.

Pojęcie Europy Wschodniej ewoluowało w ujęciu zarówno kultu-
rowo-cywilizacyjnym, jak i politycznym5. Według L. Wolffa powsta-
nie Europy Wschodniej stanowi mit epoki oświecenia, kiedy podział 
Południe–Północ zastąpiono nowym podziałem na cywilizowany Za-
chód i barbarzyński Wschód6. Niemiecki historyk H. Lemberg uważał, 
że dopiero w pierwszej połowie XIX w. nastąpiła krystalizacja pojęcia 
Europy Wschodniej, utożsamianej początkowo z Rosją oraz z obsza-
rem osadnictwa Słowian. Na początku XXI w. ukazała się zapomniana 
praca szwedzkiego teologa i historyka J. E. Thounmanna pt. Badania 
z dziejów narodów wschodnioeuropejskich z 1774 r., która zweryfiko-
wała chronologię konstruowania Europy Wschodniej. Na tej podsta-
wie niemiecki badacz S. Tornow stwierdził, że Europa Wschodnia nie 
została wynaleziona w epoce oświecenia, lecz pod koniec wczesnego 
średniowiecza, kiedy Europa podzieliła się na dwie części: zachodnią 
romano-germańską i wschodnią grecko-słowiańską. Wtedy trady-
cje Cesarstwa zachodniego stopniowo przejęli Niemcy, a Cesarstwa 
wschodniego Rosjanie. Na przełomie XVIII i XIX w. obszar nazywa-
ny dziś Europą Środkowo-Wschodnią bądź Europą Środkową został 
podzielony przez Niemcy, Austrię, Rosję i Portę Otomańską. Narody 
zależne naszej części Europy podjęły trudną i długą walkę o własne 
państwa oraz tożsamość polityczną i kulturową. W okresie między-
wojennym w Europie Wschodniej istniała już grupa niepodległych 
państw postrzeganych jako strefa buforowa między Niemcami a ZSRR. 
W okresie zimnej wojny Związek Radziecki podporządkował swoim 
wpływom całą Europę Wschodnią, zaś „żelazna kurtyna” wytyczała 

4 Pojęcie tożsamości politycznej zostało użyte po raz pierwszy przez Luciana Pye’a w badaniach 
nad modernizacją państw azjatyckich. Proces modernizacji połączono z kategorią „kryzysu toż-
samości” (E. Ericsona). Na tej podstawie ustalono, że nowa polityczna tożsamość narodów kształ-
tuje się w wyniku kryzysu towarzyszącego procesom politycznej modernizacji (B. A. Markiewicz, 
Sfera publiczna a kwestia tożsamości politycznej, „Filo-Sofija” 2014, nr 1 (24), s. 77).

5 Zob. W. Baluk, Wyobrażenia nowej Europy Wschodniej, „Wschód Europy” 2016, nr 1, s. 11–29.
6 Zob. ukraińskie wydanie Л. Вульф, Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості 

епохи просвітництва, Київ 2009 [L. Vul’f, Vynaidennia Skhіdnoї Ievropy. Mapa tsyvіlіzatsії u 
svіdomostі epokhy prosvіtnytstva, Kyїv 2009]. 



54

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 17  (2019)  •  Zeszyt  1

Walenty Baluk

podział Europy na zachodnią część – demokratyczną i rozwiniętą oraz 
na wschodnią – komunistyczną i zacofaną7.

W środowisku emigracyjnym wywodzącym się z państw za „że-
lazną kurtyną” powstały koncepty mające odróżnić tę część Euro-
py od obszaru sowieckiego. W 1950 r. Oskar Halecki wprowadził do 
obiegu naukowego pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej, co moż-
na rozpatrywać zarówno jako manifest geopolityczny oraz sprzeciw 
wobec totalnej dominacji w regionie ZSRR. W powojennej historio-
grafii anglosaskiej szybko się przyjęło pojęcie East Central Europa, 
a w niemieckiej Ost-Mittel Europa8. Piotr Wandycz zwraca uwagę na 
geograficzną umowność, a zarazem ideową użyteczność pojęcia Eu-
ropa Środkowo-Wschodnia. Polski i amerykański historyk umiejsco-
wił tę część Europy między Wschodem a Zachodem, posiada ona co 
prawda odniesienie geograficzne, ale przede wszystkim stereotypowe 
charakterystyki cywilizacyjne9.

Dziedzictwo podporządkowania Trzeciemu Rzymowi – Moskwie, 
sprawiło, że w państwach naszego regionu przynależność do Europy 
Wschodniej była utożsamiana nie tylko z podległością polityczną, ale 
przede wszystkim z despocją i niskim poziomem rozwoju ekonomicz-
nego. Stąd powstało zapotrzebowanie na nowy konstrukt geopolitycz-
ny. Wtedy kontynuacją trendu odseparowania od Europy Wschodniej 
było powstanie koncepcji Europy Środkowej. W 1983 r. we francuskim 
piśmie „Le Débat” pojawił się esej czeskiego pisarza Milana Kundery 
przedstawiającego Europę Środkową jako część Zachodu porwanego 
przez Wschód (Rosję). Zdaniem pisarza Europa historycznie i kultu-
rowo składała się z dwóch części: katolickiej (Rzym) i prawosławnej 
(Bizancjum). Układ jałtański w sposób brutalny podzielił Europę, prze-
suwając Europę Środkową jako punkt ciężkości równoważący Wschód 

7 П. Барвінська, Cтановлення східноєвропейських студій та інтерпретації Східної 
Європи у Німецькій і Австро-Угорській імперіях, „Україна модерна”, http://uamoderna.
com/md/barvinska-east-europe-german-historiography, 5.08.2015 [P. Barvіns’ka, Stanovlen-
nia skhіdnoievropeis’kykh studіi ta іnterpretatsії Skhіdnoї Ievropy u Nіmets’kіi і Avstro-Uhors’kіi 
іmperіiakh, „Ukraїna moderna", http://uamoderna.com/md/barvinska-east-europe-german-
-historiography, 5.08.2015].

8 J. Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia jako przedmiot badań, „Kwartalnik Historyczny” 2013, 
nr 4, s. 833.

9 T. Kizwalter, „Zachód porwany …” , „Kwartalnik Historyczny” 2013, nr 4, s. 826; zob. P. Wandycz, 
O czasach dawniejszych i bliższych. Studia z dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Poznań 
2009, s. 128–136.
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i Zachód do strefy wpływów Wschodu. W okresie zimnej wojny pań-
stwa satelickie ZSRR geograficznie były usytuowane w środkowej 
części kontynentu europejskiego, kulturowo należały do Zachodu, 
a politycznie do Wschodu10. W latach 70. i 80. XX w. oprócz Milana 
Kundery koncepcja odrębności kulturowej państw Europy Środkowej 
była popierana przez węgierskiego pisarza György Konráda, czeskie-
go pisarza i dysydenta Václava Havla. Powyższa koncepcja znalazła 
także uznanie u austriackich działaczy (Emil Brix i Erhard Busek)11.

Rozpad Układu Warszawskiego i ZSRR zmienił sytuację geopoli-
tyczną w Europie, prowadząc także do dyskusji na temat mentalnej 
mapy nowej Europy Wschodniej. Profesor Jerzy Kłoczowski uważał, 
że określenie Europa Środkowa – nie mylić z pojęciem Mitteleuropa 
– przeważało zdecydowanie w historiografii krajów pohabsburskich. 
W polskim dyskursie obstawano przeważnie przy koncepcji Europy 
Środkowo-Wschodniej, którą definiowano jako obszar leżący w prze-
strzeni europejskiej między Niemcami a Rosją, w innym nieco ujęciu 
między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem12. Znany rosyjski 
historyk A. Miller pisał, że takiego podmiotu nie ma i nie było, nato-
miast możemy mówić jedynie o fenomenie ideologicznym13. Profesor 
Jerzy Kłoczowski wskazuje, że pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej, 
nazywanej przez niektórych Europą Środkową jako obszar między 
Wschodem a Zachodem, ukształtowało się dopiero w drugiej poło-
wie XX w. i obejmuje, najogólniej rzecz ujmując, grupę państw po-
łożonych między krajami języka niemieckiego i włoskiego a Rosją14.

Po okresie przełomu (1989) koncept Europy Środkowo-Wschodniej 
połączył państwa dawnego bloku wschodniego, posiadające zbliżone 
uwarunkowania na drodze zmian demokratycznych i wolnorynko-
wych prowadzonych na wzór modelu europejskiego. Wyznacznikiem 

10 M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5.
11 A. Stępień, Jedność kulturowa Europy Środkowej – mit, czy rzeczywistość ?, „Studia Politicae Uni-

versitatis Silesiensis" 2010, vol. 6, s. 23.
12 J. Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w Europie, „Rocznik Instytutu Europy Środ-

kowo-Wschodniej” 2007, z. 1, s. 11–33.
13 А.  Бовдунов, Современная Восточная Европа: границы понятия и геополитическая 

организация (социокультурный аспект), „Вестник Московского университета”, сер. 18: 
Социология и политология, 2013, № 1, s. 208–220 [A. Bovdunov, Sovremennaia Vostochnaia Ev-
ropa: granitsy poniatiia i geopoliticheskaia organizatsiia (sotsiokul’turnyi aspekt), „Vestnik Moskov-
skogo universiteta”, ser. 18: Sotsiologiia i politologiia, 2013, no. 1, s. 208–220].

14 J. Kłoczowski, Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993, s. 5.
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państw tego regionu stały się także priorytety integracji europejskiej 
i euroatlantyckiej. Powyższe czynniki warunkowały proces kształto-
wania tożsamości politycznej Europy Środkowo-Wschodniej.

Początkowo proces transformacji demokratycznej ogarnął również 
Federację Rosyjską, znajdującą się na rozdrożu pomiędzy tożsamoś-
cią wschodnioeuropejską a euroazjatycką. Problemy z demokratyzacją 
bądź odejście od demokracji zaczęły kształtować rzeczywistość nowej 
Europy Wschodniej. Urodzony w Polsce amerykański historyk ukraiń-
skiego pochodzenia Roman Szporluk pisał, że współcześnie koncept 
Europy Wschodniej ma podłoże polityczne i ideologiczne, podobnie 
jak w chwili jego powstania. Europa Wschodnia z okresu zimnej wojny 
już nie istnieje, natomiast powstała nowa Europa Wschodnia, której 
rdzeniem jest postimperialna Rosja, dążąca do zachowania swoich wy-
łącznych wpływów na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii, Gruzji, Arme-
nii i Azerbejdżanie15. Powrót Rosji w okresie prezydentury Władimira 
Putina do polityki neoimperialnej oznaczał również zerwanie nie tyl-
ko z demokratyzacją, ale także z modernizacją państwa rosyjskiego16. 
Własny model ustroju politycznego, zwany także „demokracją suwe-
renną”, Rosja zaczęła narzucać państwom nowej Europy Wschodniej. 
Tym samym Federacja Rosyjska wpisuje się w nowy model konfronta-
cji pomiędzy demokracją liberalną i nieliberalną, który zastąpił dawną 
rywalizację demokracji liberalnej i demokracji ludowej17.

Przeciwdziałając procesom demokratyzacji, szczególnie jako od-
dolnej inicjatywie kształtujących się społeczeństw obywatelskich, na 
obszarze poradzieckim Rosja wykorzystuje nie tylko politykę soft po-
wer, ale także podejmuje działania hard power. Polityka Rosji wobec 
Gruzji i Ukrainy pokazuje, że jeżeli zawodzi smart power, stosowane 
w okresie rewolucji róż i rewolucji pomarańczowej, to Moskwa nie 
zawaha się przed użyciem twardej siły, co zademonstrowała podczas 
agresji w latach 2008 i 2014. Kierując się geopolitycznymi przesłan-
kami, Kreml wymusza na Europie powrót do konfrontacji zachod-
niej i środkowej („demokratycznej”) części kontynentu ze wschodnią 
(„niedemokratyczną”). Powyższe, jak podkreślał Zbigniew Brzeziński 

15 R. Szporluk, Europa Wschodnia umarła! Niech żyje Europa Wschodnia!, „Arkana” 2010, nr 6, s. 39–42.
16 M. Słowikowski, Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Łódź 2018, s. 125–222.
17 A. W. Jelonek, W stronę nieliberalnej demokracji. Szkice z antropologii politycznej Azji Południowo-

-Wschodniej, Warszawa 2002, s. 9–15.
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w przypadku Ukrainy, warunkuje transformację państw „wschodnio-
europejskich” w państwa „środkowoeuropejskie”18.

Federacja Rosyjska sprzeciwiała się pośrednio bądź bezpośred-
nio rozszerzaniu się struktur zachodnich na państwa byłej demokra-
cji ludowej, zaś szczególnie na republiki b. ZSRR. Moskwa kształtuje 
euroazjatyckie struktury integracyjne, do których „zachęca” państwa 
obszaru poradzieckiego. Powracająca do polityki imperialnej Rosja nie 
jest zainteresowana powstaniem struktur współpracy państw regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ w dalszym ciągu starą Euro-
pę Wschodnią postrzega jako obszar swoich imperialnych interesów. 
Agresja Rosji wobec Ukrainy pokazuje, że jest ona gotowa do destabi-
lizowania sytuacji w całej Europie Środkowo-Wschodniej, prowadząc 
rywalizację i konfrontację z Zachodem. Tworzenie nie tylko ideologicz-
nych koncepcji, ale przede wszystkim podmiotowych struktur współ-
pracy w Europie Środkowo-Wschodniej pozwoli na urzeczywistnienie 
tego konceptu oraz przeciwstawienie się zakusom imperialnej Rosji. Nie 
może to być projekt alternatywy wobec UE i NATO, ale raczej uzupeł-
niający wymiar integracji nowych członków i państw aspirujących do 
wspólnoty wartości europejskich. Zakończenie procesu transformacji 
oraz integracji rozpocznie nowy etap w procesie kształtowania tożsa-
mości politycznej Europy Środkowo-Wschodniej – poszukiwania swo-
jego miejsca w strukturach zachodnich oraz zglobalizowanym świecie.

2. Założenia i krytyka paradygmatu transformacji
Zmiany systemowe w państwach Europy Środkowej i Wschod-

niej rozpoczęły się, zdaniem znanego amerykańskiego politologa Sa-
muela Huntingtona, w ramach trzeciej fali demokratyzacji. Początek 
trzeciej fali przypada na połowę lat 70., a jej zakończenie na okres roz-
padu ZSRR19. Oprócz fal demokratyzacji, amerykański badacz prze-
widywał także fale odwrotu od demokracji oraz wyodrębnił 3 fazy 
demokratyzacji (upadek reżimu autorytarnego, ustanowienie reżimu 
demokratycznego, konsolidacja systemu demokratycznego). Samuel 

18 Z. Brzeziński, O Polsce, Europie i świecie 1988–2001, Warszawa 2002, s. 251.
19 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 24–45; A. Skorupka, Demokratyzacja 

świata według Samuela Huntingtona, „Rocznik Filozoficzny Ignatiarum” 2016, nr 2, s. 206–209.



58

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 17  (2019)  •  Zeszyt  1

Walenty Baluk

Huntington wskazuje różne modele (liniowy, cykliczny, dialektyczny) 
oraz typy zmian (zastąpienie – wymiana elity rządzącej, przemieszcze-
nie – porozumienie części obozu rządzącego i opozycji, transformację 
– odgórne wprowadzenie zmian przez rządzących)20.

W okresie lat 70. i 80. kształtuje się paradygmat transformacji oraz 
tranzytologia jako kierunek badań w ramach nauk politycznych21. Za 
ojca założyciela tego kierunku uznaje się amerykańskiego badacza 
Dankwarta A. Rustowa, który w roku 1970 opublikował artykuł pt. 
Przejście do demokracji: dynamiczny model ujęcia. Na kolejnym etapie 
rozwoju paradygmatu transformacyjnego ukazała się znacząca praca 
autorstwa G. O’Donnella, P. Schmittera i L. Whiteheada pt. Przejście 
od autorytaryzmu: perspektywy demokracji (1986), przedstawiająca 
procesy zmian w państwach Europy Południowej i Ameryce Łaciń-
skiej. Z chwilą wkroczenia państw Europy Środkowej i Wschodniej na 
ścieżkę zmian pojawiło się zapotrzebowanie na zweryfikowanie para-
dygmatu transformacji w nowych warunkach. Wtedy powstaje praca 
Adama Przeworskiego pt. Demokracja a rynek. Demokratyczne zmiany 
w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej22. Amerykański politolog 
polskiego pochodzenia, definiując demokrację, zwracał uwagę na ry-
walizację, współzawodnictwo w ramach systemu partii politycznych 
oraz różnych grup interesu wedle określonych zasad gry (struktury 
instytucjonalnej), której zawsze towarzyszy zinstytucjonalizowana 
niepewność. Na podstawie doświadczeń transformacyjnych państw 
Europy Środkowej i Wschodniej badacz sformułował wnioski, że „klu-
czowym krokiem w kierunku demokratyzacji jest odebranie władzy 
przypisanej tej, czy innej grupie ludzi i uznanie, że władza wynika 
z określonych zasad. (…) Demokratyczny porządek ulega stabilizacji, 
gdy pojawiają się w nim mechanizmy, które umacniają demokratyczne 
reguły instytucjonalne, to jest gdy wszystkie liczące się siły polityczne 
uznają, że najlepszym rozwiązaniem z ich punktu widzenia jest pod-

20 W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), 
Wrocław 2006, s. 19–20.

21 J. Gans-Morse, Searching for Transitologists: Contemporary Theories of Post-Communist Transitions 
and the Myth of a Dominant Paradigm, „Post-Soviet Affairs” 2004, 20, 4, s. 320–349.

22 Г. Шипунов, Особливості становлення транзитології як напрямку політичної науки, [w:] 
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, Львів 2006, вип. 6, s. 124–
130 [G. Shipunov, Osoblyvostі stanovlennia tranzytolohії iak napriamku polіtychnoї nauky, [in:] 
Ukraїns’ka natsіonal’na іdeia: realії ta perspektyvy rozvytku, L’viv 2006, vyp. 6, s. 124–130].
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porządkowanie swoich interesów i wartości niepewnemu rezultatowi 
funkcjonowania demokratycznych instytucji”23.

W ramach powyższego kierunku badań ukształtowały się dwa 
podstawowe ujęcia interpretacyjne transformacji systemowej: 1) ge-
netyczne i 2) funkcjonalne24. Podejście genetyczne albo subiektywne 
zakłada, że proces zmiany systemowej zapoczątkowują przede wszyst-
kim aktorzy polityczni, wybierając określone strategie rozwiązywania 
ujawnionych konfliktów społecznych (politycznych). Akcent jest po-
łożony na postawy aktorów politycznych, ich strategię, zachowania 
oraz wybory polityczne. Podejście funkcjonalne, zwane także obiek-
tywnym lub modernizacyjnym, zakłada dodatnią korelację między 
czynnikami strukturalnymi (rozwój ekonomiczny) a demokratyzacją 
systemów politycznych. Im wyższy stopień rozwoju ekonomiczne-
go, tym pewniejsze są dążenia społeczeństw do demokratyzacji życia 
politycznego. Rozwój ekonomiczny powoduje wzrost społecznych 
oczekiwań i presji wywieranej na elity polityczne25. Zwolennikami po-
dejścia funkcjonalnego byli S. M. Lipset, R. Dahl, M. Olsen, L. J. Dia-
mond, natomiast spośród jego krytyków należy wymienić D. Rustowa 
i A. Przeworskiego26.

Pierwsze trudności związane z zakończeniem procesu tranzycji 
(transition) ku demokracji napotkane w połowie lat 90. w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej uświadomiły badaczom, że do zrozu-
mienia procesów zachodzących w państwach byłej demokracji ludo-
wej (komunistycznych) nie wystarczy tylko przeniesienie klasycznych 
teorii i modeli wypracowanych w tranzytologii. Czescy badacze Jan 
Holzer i Stanislav Balik wskazują na jedynie opisowy charakter więk-
szości tekstów tranzytologicznych, próbujących uchwycić jedynie lo-
gikę procesów typowych dla okresu przejścia od jednego ładu (jednych 
reguł gry) do innego ładu (innych reguł gry)27.

23 A. Przeworski, Demokracja i rynek, [w:] J. Szczupaczyński (wyb. i oprac.), Władza i społeczeństwo. 
Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 2, Warszawa 1998, s. 119, 123, 128.

24 Zob. P. Zuzankiewicz, Z badań nad genetyczną i funkcjonalną interpretacją transformacji systemo-
wej, „Rocznik Nauk Politycznych” 2004, nr 7, s. 175–195.

25 M. Cichosz, Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty procesu, [w:] A. Antoszew-
ski (red.), Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław 
2006, s. 37–40.

26 Ibidem.
27 J. Holzer, S. Balik, Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 

– Nowy Sącz 2009, s. 13, 23.
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Na przełomie XX i XXI w. przybywało krytyków paradygmatu 
transformacji, do grona których należał także Thomas Carothers, 
amerykański badacz procesów demokratyzacji. Twórca koncepcji 
„szarej strefy demokracji” uważał, że nadszedł czas, aby uznać, że pa-
radygmat transformacji już się przeżył i poszukać lepszego spojrzenia. 
Badacz poddał rewizji pięć głównych założeń paradygmatu transfor-
macji. Pierwsze, które pełni rolę parasola dla wszystkich pozostałych, 
mówi, że każdy kraj, który odchodzi od rządów dyktatorskich, może 
być uważany za kraj, który transformuje się w kierunku demokracji. 
Drugie założenie mówi o tym, że demokratyzacja ma tendencję do 
rozwijania się w pewnej ustalonej sekwencji etapów (otwarcie, prze-
łom, stanowienie i konsolidacja demokratycznego systemu). Trzecie 
wyraża wiarę w determinujące znaczenie wyborów. Wybory będą nie 
tylko kamieniem węgielnym, ale także kluczowym elementem gene-
rującym przyszłe demokratyczne reformy. Czwarte założenie mówi 
o uwarunkowaniach w krajach transformujących się (ekonomicznych, 
politycznych, historycznych, kulturowo-społecznych oraz związanych 
z dziedzictwem instytucjonalnym), które nie będą najważniejszymi 
czynnikami, ani w rozpoczęciu, ani w zakończeniu procesu transfor-
macji. Piąte założenie wskazywało na wykorzystanie w procesie trans-
formacji demokratycznej spójnie działających państw (modyfikacja 
już istniejącego państwa)28.

Krytyka paradygmatu transformacji uświadomiła wielu badaczom 
i ekspertom, że fakt odejścia od reżimu autorytarnego nie gwarantuje 
przejścia w kierunku demokracji. Wstępne oceny procesu transfor-
macji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ujawniły szereg 
ważnych problemów, przeszkadzających w jego dokończeniu. Już na 
początku XXI w. część państw zmierzała ku demokracji, kolejna gru-
pa państw odnotowała przejście do nowych reżimów autorytarnych, 
natomiast trzecia grupa znalazła się w tzw. szarej strefie demokracji29, 
plasując się między nieskonsolidowaną formą demokracji a autory-
taryzmu. Na początku przyjmowano założenie o tymczasowości re-

28 T. Carothers, The End of the Transitional Paradigm, „Journal of Democracy" 2002, vol. 13, no. 1, s. 5 –21. 
29 „Szara strefa demokracji” występuje w państwach, w których proces demokratyzacji z jakichś 

powodów jeszcze nie został zakończony. W procesie przemian nie osiągnięto jeszcze stanu de-
mokracji nieskonsolidowanej, ale państwa te opuściły już „strefę” autorytaryzmu (A. Antoszew-
ski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001).
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żimów hybrydowych w okresie przejścia, ale z biegiem czasu reżimy 
hybrydowe wykazywały silne tendencje do konsolidacji.

3. Próba systematyzacji  
i bilansu zmian systemowych

Przykład transformacji państw Europy Środkowej i Wschodniej po-
kazuje znaczenie ujęcia zarówno genetycznego, jak i funkcjonalne-
go przy analizowaniu poszczególnych przypadków zmian. Ponadto 
uczy naukowców i ekspertów pokory w kontekście budowania modeli 
i systematyzacji wiedzy w zakresie badań tranzytologicznych na tym 
obszarze. W dalszej części artykułu zostanie zaprezentowana jedynie 
próba bilansu i systematyzacji procesu transformacji.

Na początkowym etapie procesu transformacji S. Huntington wy-
różnił trzy typy demokratyzacji, klasyfikując w odpowiedni sposób 
państwa regionu : 1) zastąpienie (Rumunia, NRD); 2) przemieszczenie 
(Polska, Czechosłowacja); 3) transformacja (Węgry, Bułgaria, ZSRR). 
Typ transformacji odzwierciedla układ sił pomiędzy władzą a opozy-
cją oraz ich wewnętrzne zróżnicowanie, implikując przebieg pierw-
szego etapu zmian systemowych30. Stosowanie tej kategorii w ramach 
podejścia genetycznego daje oczywiście wyobrażenie o konfliktach 
społecznych i politycznych oraz o strategiach aktorów politycznych, 
natomiast nie przesądza o charakterze i jakości zmian. Na przykład 
do trzeciego typu (transformacja), charakteryzującego się silną po-
zycją elity władzy, inicjującej i kontynuującej proces zmian zaliczono 
Węgry i byłe republiki związkowe (m.in. Ukrainę, Mołdawię, Rosję 
i Białoruś). Oceniając rezultaty transformacji z perspektywy trzech 
dekad, widzimy ogromną różnicę pomiędzy reżimami politycznymi 
ww. państw. Zatem należy wziąć pod uwagę rolę i znaczenie w pro-
cesie transformacji nie tylko aktorów politycznych, ale także szeregu 
innych czynników i uwarunkowań.

Czescy badacze J. Holzer i S. Balik podkreślają znaczenie w kontek-
ście przejścia od jednego reżimu politycznego do innego posiadania 
przez dany kraj wspólnoty politycznej oraz okres panowania i spo-
sób utrwalania władzy komunistycznej. Na tej podstawie wyróżniają 

30 M. Cichosz, Transformacja demokratyczna, s. 42–43.
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cztery grupy państw: 1) kraje posiadające przed atakiem komunizmu 
ukształtowaną wspólnotę polityczną i nieposiadające silnego ruchu 
komunistycznego (Polska, państwa bałtyckie, częściowo Słowacja); 2) 
kraje posiadające przed atakiem komunizmu ukształtowaną wspólno-
tę polityczną i posiadające wpływowe partie komunistyczne (Czechy, 
częściowo upraszczając znaczenie, Jugosławia); 3) kraje, w których for-
mowanie wspólnoty politycznej zakończyło się po ataku komunizmu, 
i nieposiadające silnego ruchu komunistycznego (Ukraina, Białoruś, 
państwa Kaukazu Południowego); 4) kraje, w których formowanie 
wspólnoty politycznej zakończyło się po ataku komunizmu, i posia-
dały one własny silny ruch komunistyczny31.

O znaczeniu „jedności narodowej” w procesie demokratyzacji pisał 
jeszcze D. Rustow, którego zaliczano do zwolenników ujęcia genetycz-
nego, akcentującego znaczenie czynników wpływających na powstanie 
i stanowienie demokracji. Zwracając uwagę na obecność w transformu-
jących się krajach wspólnoty politycznej, czescy badacze nawiązują tym 
samy do słynnego stwierdzenia D. Rustowa, że bez nacji nie ma demokra-
cji32. W tym przypadku mówimy o narodzie (nacji) w ujęciu politycznym.

Kwestie etniczno-kulturowe odgrywały kluczową rolę w procesie 
kształtowania nowoczesnych narodów w Europie Środkowej i Wschod-
niej33. Rozpad ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji oraz powstanie no-
wych niepodległych państw odsłoniły złożoność procesu przemian nie 
tylko na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej, ale również w za-
kresie procesów narodotwórczych i państwowotwórczych34. Zachodni 
badacz ukraińskiego pochodzenia Taras Kuzio w oparciu o płaszczy-
zny transformacji sformułował trzy jej typy (patrz tabela 1), wskazując 
na specyfikę zmian w państwach b. Jugosławii i b. ZSRR, gdzie trans-
formacja jest wszechobejmująca i dotyczy większego stopnia zmian. 
Politolog uważał, że bez analizy procesów narodotwórczych i pań-
stwowotwórczych w państwach regionu nie będziemy w stanie pra-

31 J. Holzer, S. Balik, Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne, s. 19, 20.
32 T. Karl, F. Schmitter, Diemokratizacyja: koncepty, postułaty, gipotiezy. Razmyszlenija po powodu 

primienimosti tranzitołogiczieskoj paradigmy pri izuczienii postkomunisticzieskich transformacyj, 
„Polis” 2004, nr 4, s. 12.

33 Zob. M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej: 
dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000.

34 T. Kuzio, Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple?,„Politics” 2001, vol. 21 (3), s. 168–
176.
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widłowo zrozumieć i ocenić procesów transformacji. Ramy czasowe 
podwójnego typu mogą zająć kilkanaście lat, wtedy jak dwóch pozo-
stałych całe pokolenia. Z tego powodu 27 państw wyłaniających się 
z komunizmu na początku lat 90. pomimo pewnych cech wspólnych 
przechodziło okres transformacji według własnych ścieżek35.

Tabela 1. Transformacja w perspektywie porównawczej (T. Kuzio)

Typ Podwójny Potrójny Poczwórny
Płaszczyzny 
transformacji demokracja/rynek demokracja/rynek/

państwo
demokracja/rynek/
państwo/naród

Regiony i państwa
Ameryka Łacińska,
Europa Południowa,
Polska, Węgry, Czechy

Pozostałe państwa  
Europy Środkowo- 
-Wschodniej

Państwa b. Jugosławii 
i b. ZSRR, Słowacja

Źródło: T. Kuzio, Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple?, „Politics” 2001, vol. 21 (3), s. 174.

Trzy dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 
w kontekście zakończenia procesów narodotwórczych i państwowo-
twórczych pozwalają na sformułowanie kolejnych wniosków. Pierw-
szy z nich dotyczy kwestii kształtowania się wspólnoty narodowej 
w oparciu o koncepcję narodu politycznego bądź narodu w ujęciu 
etniczno-kulturowym. W ramach koncepcji narodu-nacjonalizmu 
Liah Greenfeld wyróżniła naród w ujęciu obywatelskim (indywiduali-
styczno-liberalnym) oraz kolektywistyczno-autorytarnym36. Powyższe 
warunkuje, że w społeczeństwach postkomunistycznych paradyg-
mat identyfikacyjny przybiera naturę totalitarną lub demokratyczną 
(Zagorka Golubovič)37. Przykład Białorusinów i Rosjan – wspólnot 
o wyraźnym charakterze kolektywistyczno-autorytarnym, pokazuje 
niemożliwość zbudowania w tych państwach demokracji. Drugi do-
tyczy sposobu rozwiązania państw federacyjnych byłego bloku komu-
nistycznego. Pokojowe rozstanie się Czechów i Słowaków sprzyjało 
szybszemu dochodzeniu do demokracji, a konflikty na obszarze by-
łych Jugosławii i ZSRR znacząco utrudniły, a w niektórych wypadkach 
wręcz uniemożliwiły pozytywne zakończenie procesu. Profesor Małgo-
rzata Podolak słusznie zauważa, że wybór demokratycznego sposobu 

35 Ibidem, s. 175–176.
36 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 28.
37 O. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003, s. 27.
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władzy w państwach postjugosłowiańskich był decyzją strategiczną, ale 
pozostawał w cieniu powstania nowych organizmów państwowych38. 
Podobnie prezentowała się sytuacja w nowo powstałych państwach 
obszaru poradzieckiego.

Tabela 2. Reżimy polityczne państw poradzieckich wg klasyfikacji T. Carothersa

2002 r.
Nieodpowiedzialnego plural-
izmu Dominującej siły Absolutnie autorytarny

Mołdawia, Ukraina Rosja, Armenia, Azerbejdżan, 
Gruzja, Kirgizja i Kazachstan

Białoruś, Uzbekistan, 
Tadżykistan, Turkmenia

2004 r.
Częściowo pluralistyczny Pół-autorytarny* Autorytarny*
Mołdawia, Ukraina, Gruzja, 
Kirgizja

Rosja, Armenia, Azerbejdżan,
Kazachstan

Białoruś, Uzbekistan, 
Tadżykistan, Turkmenia

Klasyfikacji dokonał W. Baluk

Źródło: T. Carothers, The End of the Transitional Paradigm, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, no. 1, s. 5–1; T. Carothers, 
Triezwyj wzgliad na diemokratiju, „Pro et Contra” 2005, nr 1, s. 73–80.

Jak wspominaliśmy wyżej, Thomas Carothers podważał zasadę pa-
radygmatu transformacji o „braku warunków wstępnych” w kontekście 
transformacji demokratycznej. Zatem w polemice pomiędzy zwolen-
nikami ujęcia funkcjonalnego a genetycznego opowiadał się wyraźnie 
po stronie tych pierwszych. Badacz konstatował, że spośród prawie 
100 krajów uważanych na początku XXI w. za „transformujące się, tylko 
relatywnie niewielka liczba (ok. 20) była na prostej drodze do stania się 
dobrze funkcjonującymi demokracjami, lub zachowującymi pozytywną 
dynamikę demokratyzacji. Liderów transformacji demokratycznej po-
szukiwał w Europie Środkowo-Wschodniej. Do pierwszej grupy państw 
zaliczył m.in. Polskę, Węgry, Czechy, Estonię i Słowenię, natomiast do 
drugiej m.in. Słowację, Rumunię i Bułgarię. Z kolei trzecia grupa państw 
znalazła się w tzw. szarej strefie demokracji. Państwa te nie osiągnęły 
względnie dobrze funkcjonującej demokracji, lub też nie sprawiają wra-
żenia, aby pogłębiały lub rozwijały postęp demokratyczny. Do „szarej 
strefy demokracji” T. Carothers zaliczał państwa, gdzie początkowe 
otwarcie polityczne nie powiodło się i nastąpiło wzmocnienie tenden-

38 M. Podolak, Systemy polityczne w regionie – między autorytaryzmem a demokracją, [w:] M. Podo-
lak (red.), Bałkany: Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Lublin 2013, s. 238.
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cji autorytarnych. Państwa te znajdują się pomiędzy zupełną dyktaturą 
a stabilną demokracją liberalną. Jednak te kraje nie są ani dyktaturami, 
ani też nie zmierzają wprost w kierunku demokracji39. W tym przypad-
ku możemy mówić o różnie definiowanych reżimach hybrydowych.

Po 10–5 latach transformacji, w ocenie Thomasa Carothersa, pań-
stwa obszaru poradzieckiego przeżywają okres „rewanżu autorytary-
zmu”, ponieważ powierzchowność procesów demokratyzacji sprzyjała 
procesowi adaptacji zwolenników autorytaryzmu do nowej rzeczywi-
stości. W gronie zwolenników autorytaryzmu umieszcza takich aktorów 
sceny politycznej, jak struktury bezpieczeństwa, obrony i przedstawi-
cieli przedsiębiorstw państwowych, których łączą więzi nieformalne, 
często o podłożu korupcyjnym (dawna nomenklatura). W większości 
państw tego obszaru władzę przejęli zwolennicy autorytaryzmu. Sy-
stematyczny demontaż elementów systemu demokratycznego badacz 
nazywa efektem „de-demokratyzacji” i „cofania”. Jako przykład takiego 
„odwrotu” podaje zmiany w Federacji Rosyjskiej za prezydentury Pu-
tina. Pluralizm występuje jedynie na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii40.

Tabela 3. Zestawienie indeksów demokracji i rynku w wybranych państwach

ocena w 10 pkt skali

Pozytywna
(> 8,5 pkt)

Stosunkowo po-
zytywna
(7–8,5 pkt)

Stosunkowo
negatywna
(5–7 pkt)

Negatywna
(< 5 pkt)

Zestawienie indek-
sów demokracji 
i rynku
 (różnica ± 0,5 pkt)

Węgry, Łotwa, 
Litwa, Polska,
Słowacja, Czechy
Słowenia, Estonia

Bułgaria, Rumu-
nia,
Macedonia

Gruzja, Ukraina,
Kirgizja

Bośnia i Herce-
gowina,
Tadżykistan

Indeks demokracji 
jest większy od in-
deksu rynku

Chorwacja (0,6) Albania (0,8)
Czarnogóra (1,2)
Serbia (1,1)

Mołdawia (1,9)
Mongolia (1,5)

Indeks rynku jest 
większy od indeksu 
demokracji

Armenia (0,8)
Rosja (1,2)
Kazachstan (2,6)

Azerbejdżan (1,4)
Białoruś (1,1)
Turkmenistan 
(1,1)
Uzbekistan (1,4)

W nawiasach podano różnicę między indeksem demokracji a indeksem gospodarki rynkowej bez 
uwzględnienia znaku +/-

Źródło: Bertelsmann Transformation Index 2008, za Б. И. Макаренко, Посткоммунистические страны: как изменить 
трансформацию?, www.mgimo.ru/uploads/files/Makarenko%20Transformation.doc [10.07.2019].

39 T. Carothers, The End of the Transitional Paradigm, s. 5–21.
40 Ibidem.
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Na podstawie Bertelsmann Transformation Index oraz własnych 
obliczeń rosyjski politolog Boris Makarenko przedstawił w 2008 r. in-
teresujący podział transformujących się państw posowieckich na gru-
py: 1) państw, w których tranzycja została zakończona pozytywnie 
(Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Bułgaria i Ru-
munia); 2) państw, w których pozytywne zakończenie tranzycji nie 
jest zagrożone (Łotwa, Estonia, Macedonia, Chorwacja, Albania); 3) 
państw, w których tranzycja jest kontynuowana (Ukraina, Mołdawia, 
Gruzja, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Rosja); 
4) państw, w których tranzycja została zablokowana (Azerbejdżan, 
Kirgizja, Kazachstan) oraz 5) państw, w których tranzycja nie odbyła 
się (Białoruś, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan)41.

Dyskusja zwolenników ujęcia genetycznego i politycznego pokazuje, 
że nie należy lekceważyć uwarunkowań oraz czynników strukturalnych 
na drodze zmian. Jednym z takich czynników są kwestie narodotwórcze 
i państwowotwórcze, które niewątpliwie wpływają na dynamikę oraz 
charakter, a także skracają bądź wydłużają czas transformacji.

W tranzytologii najczęściej wyróżniania się trzy fazy procesu: 1) 
preparacyjną, 2)  podejmowania decyzji politycznych dotyczących 
ukonstytuowania reżimu demokratycznego, 3) normalizacja poli-
tyczna – ustabilizowanie i konsolidacja demokracji (m.in. D. Rustow, 
C. Offe). W badaniach spotykamy także podejście dwufazowe (m.in. 
A. Przeworski) oraz wielofazowe (m.in. M. S. Fish). Badacze nie zaj-
mują jednolitego stanowiska co do wyznaczenia ram czasowych tran-
zycji. Najmniej kontrowersji budzi początek zmian, za które przyjmuje 
się podjęcie deklaracji o przeprowadzeniu rywalizacyjnych wyborów 
(J. Linz). Z kolei wyznacznikiem końcowym może być przeprowa-
dzenie pierwszych rywalizacyjnych wyborów (L. Morlino), pierwsza 
alternacja władzy (D. Share) bądź najczęściej ustabilizowanie demo-
kratycznych reguł gry (G. Pridham), co często jest nazywane konsoli-
dacją demokracji42. Stosując trójfazowe podejście, Zbigniew Brzeziński 

41 Б. И. Макаренко, Посткоммунистические страны: как изменить трансформацию?, www.
mgimo.ru/uploads/files/Makarenko%20Transformation.doc [10.07.2019] [B. I. Makarenko, Post-
kommunisticheskie strany: kak izmenit’ transformatsiiu?, www. mgimo.ru/uploads/files/Makaren-
ko%20Transformation.doc, 10.07.2019].

42 A. Antoszewski, Tranzycja polityczna, [w:] Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Her-
buta, Wrocław 2000, s. 611–612; A. W. Jabłoński, Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku, 
[w:] A. Antoszewski (red.), Demokracja w III Rzeczypospolitej, Wrocław 2002, s. 9–25; B. Dobek-
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wskazywał, że w państwach Europy Środkowej proces transformacji 
demokratycznej będzie trwał około dekady, natomiast w pozostałych 
państwach regionu zajmie około 15–20 lat, a w skrajnych przypadkach 
może się wydłużyć43.

Szereg badaczy krytycznie oceniało możliwość zastosowania wobec 
państw Europy Wschodniej paradygmatu transformacji wypracowane-
go na podstawie analizy zmian w państwach Europy Południowej lub 
Ameryki Łacińskiej. W tym przypadku wskazywano na różnice pomię-
dzy państwowym socjalizmem a biurokratycznym autorytaryzmem 
w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. Powyższe 
podejście zakładało wysoki poziom niestabilności procesu przemian 
w państwach Europy Wschodniej oraz potrzebę okresu przejściowego, 
co z kolei pozostawiało sprawą otwartą pozytywny wynik demokraty-
zacji. W tej sytuacji konsolidacja demokracji liberalnej byłaby jednym 
z wyników obok reżimu hybrydowego („zamrożenie przejścia”), powro-
tu do socjalizmu państwowego [przykład Białorusi], lub dyktatury44.

Na podstawie powyższych założeń rosyjski politolog Wadim Gel-
man przedstawił swoją koncepcję „przejścia z otwartym rezultatem”, 
będącą alternatywą wobec koncepcji przejścia do demokracji. Powyż-
sze podejście mieści się w ramach krytyki paradygmatu transformacji, 
zakładającego automatycznie, że odejście od autorytaryzmu oznacza 
przejście do demokracji. W ramach swojej koncepcji politolog prze-
widział następujące okresy: 1) osłabienie starego reżimu, 2) upadek 
starego reżimu, 3) okres niepewności, 4) wyjście z okresu niepewno-
ści i stanowienie nowego reżimu, 5) konsolidacja nowego reżimu45.

Powyższe podejście oraz wstępna i powierzchowna ocena procesu 
transformacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wskazują 
na zasadność weryfikacji paradygmatu transformacji. Ponadto należy 

-Ostrowska, Hiszpania i Polska: elity polityczne w okresie przejścia do demokracji. Analiza porów-
nawcza, Wrocław 1996, s. 13–33.

43 З. Бжезінський, Стадії посткомуністичних перетворень, [w:] Є. Бистрицький і ін. (ред.), 
Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств, Київ 1995, 
s. 103–118 [Z. Bzhezins’kyi, Stadiї postkomunistychnykh peretvoren’, [in:] Ie. Bystryts’kyi і іn. (red.), 
Polіtolohіia postkomunіzmu: polіtychnyi analіz postkomunіstychnykh suspіl’stv, Kyїv 1995, s. 103–118].

44 Б. Банс, Элементы неопределенности в переходный период, „Полис” 1993, № 1, s. 44–51 [B. Bans, 
Elementy neopredelennosti v perekhodnyi period, „Polis" 1993, no. 1, s. 44–51].

45 В. Гельман, Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории), „Полис” 
1993, № 1, s. 15 [V. Gel’man, Postsovetskie politicheskie transformatsii (Nabroski k teorii), „Polis” 1993, 
no. 1, s. 15].
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wziąć pod uwagę również wpływ czynników zewnętrznych. Z jednej 
strony na transformujące się państwa Europy Środkowo-Wschodniej 
oddziaływały UE i NATO, natomiast z drugiej strony Federacja Rosyj-
ska, odchodząca od demokracji w kierunku nowego autorytaryzmu 
i polityki neoimperialnej. Nie ulega wątpliwości, iż wybór geopolitycz-
ny części państw regionu ukierunkowanych na integrację europejską 
i euroatlantycką sprzyjał pozytywnemu zakończeniu transformacji 
demokratycznej. Państwa aspirujące do struktur zachodnich musiały 
spełniać określone kryteria, nazywane także kopenhaskimi, polegające 
m.in. na istnieniu stabilnych instytucji demokratycznego państwa pra-
wa oraz gospodarki rynkowej. Wracająca do rywalizacji i konfrontacji 
z Zachodem, Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji państw 
regionu na wzór europejski upatrywała zagrożenie dla swoich intere-
sów. Z tego powodu przeszkadzała rozwojowi demokratycznemu na 
Ukrainie, w Mołdawii i Gruzji, narzucając własny model ustrojowy 
i wspierając prorosyjskie reżimy autorytarne (Białoruś)46.

Tabela 4. Indeksy demokracji i wolności ekonomicznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Subregion Państwo
Democracy Index (2017) Index of Economic Freedom 

(2019)
Wskaźnik Kategoria Wskaźnik Kategoria

Państwa bałtyckie

Litwa 7,41 Demokracja 
wadliwa 74,2 Przeważnie 

wolny

Łotwa 7,25 Demokracja 
wadliwa 70,4 Przeważnie 

wolny

Estonia 7,79 Demokracja 
wadliwa 76,6 Przeważnie 

wolny

Państwa
Grupy
Wyszehradzkiej

Polska 6,67 Demokracja 
wadliwa 67,8 Umiarkowanie 

wolny

Czechy 7,72 Demokracja 
pełna 73,7 Przeważnie 

wolny

Węgry 6,64 Demokracja 
wadliwa 65,0 Umiarkowanie 

wolny

Słowacja 7,16 Demokracja 
wadliwa 65,0 Umiarkowanie 

wolny

46 Zob. R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej, Wrocław 2015; 
A. Włodkowska-Bagan, Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013, s. 117–122.
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Subregion Państwo
Democracy Index (2017) Index of Economic Freedom 

(2019)
Wskaźnik Kategoria Wskaźnik Kategoria

Państwa 
Europy 
Południowo-
-Wschodniej

Rumunia 6,44 Demokracja 
wadliwa 68,6 Umiarkowanie 

wolny

Bułgaria 7,03 Demokracja 
wadliwa 69,0 Umiarkowanie 

wolny

Słowenia 7,5 Demokracja 
wadliwa 65,5 Umiarkowanie 

wolny

Chorwacja 6,63 Demokracja 
wadliwa 61,4 Umiarkowanie 

wolny

Serbia 6,41 Demokracja 
wadliwa 63,9 Umiarkowanie 

wolny
Czar-
nogóra 5,69 Demokracja 

wadliwa 60,5 Umiarkowanie 
wolny

Macedo-
nia 5,57 Demokracja 

wadliwa 71,1 Przeważnie 
wolny

Albania 5,98 System hybry-
dowy 66,5 Umiarkowanie 

wolny
Bośnia 
i Herce-
gowina

4,87 System hybry-
dowy 61,9 Umiarkowanie 

wolny

Państwa Europy 
Wschodniej

Ukraina 5,69 System hybry-
dowy 52,3 Przeważnie 

niewolny

Mołdawia 5,94 Demokracja 
wadliwa 59,1 Przeważnie 

niewolny

Białoruś 3,13 System auto-
rytarny 57,9 Przeważnie 

niewolny
Źródło: Index of Economic Freedom, https://www.heritage.org/index/ranking; Democracy Index, https://www.eiu.com/
topic/democracy-index.

Powyższa tabela pokazuje wyraźnie, że połączenie procesu zmian 
systemowych w wymiarze politycznym i ekonomicznym z procesem 
integracji europejskiej pozytywnie wpłynęło na przebieg transformacji 
demokratycznej. Ponadto grupę państw Europy Środkowo-Wschod-
niej, które przyłączyły się w 2004 r. do UE, cechował krótszy okres 
panowania komunizmu oraz wcześniejsze zakończenie procesów na-
rodotwórczych i państwowotwórczych. Przykład Bułgarii i Rumunii, 
które dołączyły do tej grupy w 2007 r. na podstawie decyzji politycz-
nej pomimo niespełniania kryteriów kopenhaskich, oraz aktualne 
oceny stanu demokracji uświadamiają nam ważność perspektywy 
europejskiej w procesie demokratyzacji. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku Chorwacji, która przystąpiła do UE w 2013 r. pomimo 
problemów z korupcją oraz niewywiązania się ze wszystkich zapisów 
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umowy stowarzyszeniowej. W przypadku pozostałych państw Europy 
Południowo-Wschodniej poza uwarunkowaniami kulturowymi nale-
ży również wziąć pod uwagę krótszy okres panowania komunizmu, 
a także przebieg procesu transformacji w warunkach de facto wojny 
domowej w byłej Jugosławii, która poprzedziła stanowienie nowych 
niepodległych państw oraz dokończenie czwartego wymiaru transfor-
macji (procesów narodotwórczych). Podpisanie przez UE z państwami 
bałkańskimi układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, dającego perspek-
tywę członkostwa, niewątpliwie stymuluje proces zmiany demokra-
tycznej w regionie47. Perspektywy członkostwa w UE zabrakło z kolei 
w umowach stowarzyszeniowych z państwami Partnerstwa Wschod-
niego (m.in. z Mołdawią, Ukrainą i Gruzją). Zachowawcza postawa 
UE oraz agresywna polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw po-
radzieckich (agresja wobec Gruzji i Ukrainy) wskazują na częściowy 
powrót do zimnowojennej rywalizacji świata demokratycznego oraz 
autorytarnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyzwolenie na 
nową „żelazną kurtynę” w tym regionie będzie sprzyjało konsolida-
cji reżimów hybrydowych, znajdujących się w szarej strefie nie tylko 
demokracji, ale także bezpieczeństwa międzynarodowego. Doświad-
czenia historyczne w Europie Wschodniej pokazują, że szara strefa 
wcześniej lub później pada łupem państw imperialnych, które uza-
sadniając swoją imperialną politykę względami bezpieczeństwa, do-
konują podporządkowania tego obszaru, narzucając następnie swoje 
(autorytarne) rozwiązania ustrojowe.

Ukraina może stanowić dobry przykład takiego ujęcia problemu. 
Znany amerykański politolog Francis Fukuyama uważa, że demokra-
tyczne zmiany na Ukrainie należy rozpatrywać w kontekście global-
nych procesów rywalizacji demokracji i autorytaryzmu. Znaczący 
postęp demokracja osiągnęła na Ukrainie po rewolucji pomarańczowej, 
ale nie została utrwalona w powodu korupcji i niedostatecznego roz-
woju instytucji państwa. W wyniku czego ww. proces społeczeństwo 
ukraińskie musiało przejść jeszcze raz w trakcie rewolucji godności. 
W pierwszym i drugim przypadku intensywność reform stopniowo 
się zmniejszała. Spośród przyczyn negatywnie wpływających na ten 

47 P. Szeląg, Bałkany a Unia Europejska. Perspektywy integracyjne państw bałkańskich, [w:] P. Czubik 
(red.), Bałkany u progu zjednoczonej Europy, Kraków 2008, s. 27–36.
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proces wymienił tzw. czynnik rosyjski, pracujący na niepowodzenie 
demokratyzacji na Ukrainie48.

W odniesieniu do procesu transformacji demokratycznej państw 
Europy Środkowo-Wschodniej często stosuje się określenie tranzycji 
ku europeizacji49. Badacze podkreślają znaczący wpływ UE na proces 
demokratyzacji w państwach regionu. Ponadto należy wziąć pod uwa-
gę kwestię nie tylko demokratyzacji, ale także bezpieczeństwa państw 
regionu, które przyłączyły się do UE i NATO. W orbicie wpływów eu-
ropejskich, przekładających się również na standardy demokratyczne, 
pozostają państwa postjugosłowiańskie, Ukraina i Mołdawia. W da-
jącej się przewidzieć perspektywie z dala od europeizacji pozostaną 
Białoruś i Rosja50, które dążą do ukształtowania własnych wzorców 
demokracji nieliberalnej (model euroazjatycki).

Doświadczenia transformacyjne państw Europy Środkowo-
-Wschodniej potwierdzają hipotezę o tym, że reżim parlamentarny, 
ukształtowany w początkowej fazie zmian, jest rozwiązaniem naj-
bardziej korzystnym dla młodych demokracji (A. Stepan, C. Skach). 
Powyższe wskazuje na korelację pomiędzy zaawansowaniem stanu 
demokracji a siłą instytucji politycznej. Zdaniem wrocławskiego po-
litologa Andrzeja Antoszewskiego, czym silniejsza prezydentura, tym 
bardziej reżim polityczny odstaje od standardów demokratycznych. 
Najwyższy poziom demokracji osiągnęły państwa, w których silną po-
zycję utrzymują parlament i rząd. Natomiast opóźnienia w procesie 
demokratyzacji lub jej zablokowanie są związane z osłabieniem po-
zycji parlamentu i rządu51.

Zdaniem lubelskiej badaczki Bożeny Dziemidok-Olszewskiej „pań-
stwa Europy Środkowo-Wschodniej musiały wypracować własne, 
rodzime konstrukcje systemowe, korzystając z doświadczeń innych 
państw”. Recepcja określonego systemu rządów bez uwzględnienia 

48 Фукуяма: Перемога України над популізмом має значення для Європи, https://www.pravda.
com.ua/news/2018/03/30/7176236/ [10.07.2019] [Fukuiama: Peremoha Ukraїny nad populіzmom 
maie znachennia dlia Ievropy, https://www.pravda. com.ua/news/2018/03/30/7176236/, 10.07.2019].

49 Zob. K. Müller, „Countries in Transition”. Dróżki rozwoju we wschodnioeuropejskiej transformacji, 
[w:] T. Buksiński (red.), Postkomunistyczne transformacje, Poznań 2002, s. 15, 38–40.

50 M. Brzostek, Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a demokratyzacją, „Acta Politica 
Polonica” 2017, nr 2 (40), s. 14–15.

51 A. Antoszewski, Reżimy polityczne państw postradzieckich, [w:] R. Herbut, W. Baluk (red.), Transfor-
macja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010, s. 77.
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odmienności polityczno-prawnej czy kulturowej może być szkodliwa. 
Odwoływanie się do europejskich standardów polegało na nawiązy-
waniu do modeli oraz przemyślanego ich zastosowania w określonych 
warunkach narodowych52.

W państwach Europy Środkowo-Wschodniej wprowadzono dwa 
podstawowe systemy rządów: parlamentarny i półprezydencki. System 
parlamentarny wprowadzono w Polsce, Czechach, Słowacji, Bułgarii, 
Estonii oraz na Łotwie i Węgrzech. Natomiast klasyczny parlamenta-
ryzm występował jedynie w Czechach i na Węgrzech. Z kolei system 
półprezydencki (prezydencko-parlamentarny) w zróżnicowanej formie 
został wprowadzony w Rumunii, na Litwie, w Rosji oraz na Ukrainie 
i Białorusi53. Rozwiązania ustrojowe w Federacji Rosyjskiej i na Bia-
łorusi zdecydowanie odbiegają od klasycznego modelu półprezyden-
ckiego ze względu na silną pozycję ustrojową prezydenta stojącego 
ponad innymi organami państwa (prezydencjalizm wschodni)54. Naj-
bardziej radykalnych zmian ustrojowych dokonały Chorwacja (2000), 
Mołdawia (2000) oraz Ukraina (2004), wprowadzając odpowiednio 
rozwiązania systemu parlamentarnego, uszczuplając prerogatywy 
głowy państwa w zakresie kontroli egzekutywy55. Większość państw 
bałkańskich ustanowiła parlamentarny system rządów. Profesor Jacek 
Wojnicki wśród państw postjugosłowiańskich wyodrębnia republi-
ki parlamentarno-gabinetowe (Słowenia, Macedonia, Chorwacja od 
2000 r.) oraz republiki z aktywną rolą prezydenta. Uwarunkowania 
kulturowe sprzyjały kształtowaniu się silnej prezydentury, w takim 
ujęciu głowa państwa pełniła rolę albo arbitra w systemie politycz-
nym, albo aktywnego organu systemu rządów56.

52 B. Dziemidok-Olszewska, Systemy rządów państw Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] H. Chałup-
czak, M. Pietraś, P. Tosiek (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. 
Wymiar polityczny, Zamość 2010, s. 146–147.

53 Ibidem, s. 151.
54 Zob. E. Zieliński, Wspólnota Niepodległych Państw, [w:] K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Spo-

łeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003, s. 776–781.
55 W. Baluk, A. Czajowski (red.), Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 

2007.
56 M. Podolak, Systemy polityczne, s. 241; J. Wojnicki, Ewolucja systemów politycznych państw postju-

gosłowiańskich, „Studia i Komentarze IEŚW”, nr 10.
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Tabela 5. Indeks stabilności państw Europy Środkowo-Wschodniej w 2015 i 2019 r.

Subregion Państwo
Fragile States Index (2015) Fragile States Index (2019)

Wskaźnik Kategoria Wskaźnik Kategoria

Państwa bałtyckie
Litwa 43,0 Stable 38,1 Very Stable
Łotwa 48,6 Stable 43,9 More Stable
Estonia 43,8 Stable 40,8 More Stable

Państwa
Grupy
Wyszehradzkiej

Polska 39,8 More Stable 42,8 More Stable
Czechy 37,4 More Stable 37,6 Very Stable
Węgry 49,1 Stable 49,6 More Stable
Słowacja 42,6 Stable 40,5 More Stable

Państwa Europy 
Południowo- 
-Wschodniej

Rumunia 54,2 Less Stable 47,8 More Stable
Bułgaria 55,4 Less Stable 50,6 More Stable
Słowenia 31,6 More Stable 28,0 Sustainable
Chorwacja 51,0 Less Stable 47,5 More Stable
Serbia 73,8 Warning 68,0 Warning
Czarnogóra 54,2 Less Stable 55,3 More Stable
Macedonia 64,6 Low Warning 64,6 Warning
Albania 69,1 Low Warning 58,9 More Stable
Bośnia i Her-
cegowina 77,4 Warning 71,3 Elevated 

Warning

Państwa Europy 
Wschodniej

Ukraina 76,3 Warning 71,0 Elevated 
Warning

Mołdawia 73,0 Warning 67,1 Warning
Białoruś 75,6 Warning 68,2 Warning

Źródło: https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/.

Pozytywne zakończenie procesu transformacji demokratycznej 
sprzyja rozwojowi społeczeństwa i stabilności państwa (patrz tabela 5).

Konsolidacja państwa jest pojęciem odmiennym od transformacji. 
Pomimo różnic obydwa pojęcia łączymy z okresem zmiany ustrojowej, 
rozumianej jako decyzja polityczna o utworzeniu nowej konstrukcji 
politycznej57. W tym przypadku mówimy o kształtowaniu nowego 
systemu politycznego, a nawet nowego państwa. Niektórzy badacze 
(J. Linz, A. Stepan) warunkowali konsolidację demokracji posiadaniem 
wcześniej istniejącej ramy państwowej58. Jak podkreślaliśmy wyżej, 

57 B. Zdaniuk, Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii, Warszawa 2016, s. 83–86.
58 J. Linz, A. Stepan, Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South 

America, and Post-Communist Europe, Baltimore 1996.
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w nowo powstałych państwach na obszarze b. ZSRR i b. Jugosławii 
zbiegły się procesy demokratyzacji oraz państwowotwórcze i narodo-
twórcze, posiadające swoją odrębność i specyfikę. Powyższe czynni-
ki niewątpliwie utrudniły proces ukonstytuowania się i konsolidacji 
demokracji. Pochylając się nad problemem zbudowania demokracji 
w społeczeństwach nieskonsolidowanych i nieposiadających państw 
narodowych (nation state), J. Linz i A. Stepan dochodzą do wniosku, 
że jest to możliwe pod warunkiem ukształtowania się narodu pań-
stwowego (state nation)59.

Dane przedstawiające indeks stabilności państw Europy Środko-
wo-Wschodniej (patrz tabela 5) potwierdzają przypuszczenia bada-
czy, że słabość warstwy państwowej jest jednym z ważnych czynników 
utrudniających transformację ustrojową i konsolidację demokracji. 
Do grupy państw niestabilnych zaliczamy nieskonsolidowane pań-
stwa Europy Wschodniej, zarówno te posiadające reżimy autorytar-
ne (Białoruś, Rosja), jak i hybrydowe (Ukraina i Mołdawia). Ponadto 
należy zauważyć, że do grupy państw o różnym poziomie stabilności 
zaliczane są nowe kraje członkowskie UE. Przykład Chorwacji poka-
zuje, że wdrożenie modelu europejskiego sprzyja nie tylko konsoli-
dacji demokracji, ale także konsolidacji państwa po trudnym okresie 
wojny domowej. Stabilność państwa jest zagrożona w krajach bałkań-
skich (Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Albania, Serbia), mających 
wyraźne kłopoty z konsolidacją demokracji. Systemy polityczne tych 
państw oscylują pomiędzy reżimem hybrydowym a demokracją nie-
skonsolidowaną (wadliwą).

Podsumowując okres trzech dekad transformacji na obszarze Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, możemy konstatować względny sukces 
większości państw regionu. Posługując się typologią zaproponowaną 
przez Borisa Makarenkę, możemy podzielić 19 państw Europy Środko-
wo-Wschodniej (nie licząc Kosowa) na trzy grupy: 1) państwa, w któ-
rych transformacja demokratyczna została pozytywnie zakończona 
(Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Bułgaria, Rumunia i Chorwacja); 2) państwa, w których z różnym skut-
kiem trwa proces transformacji demokratycznej (Macedonia, Czar-
nogóra, Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Ukraina i Mołdawia) 

59 B. Zdaniuk, Konsolidacja państwa, s. 83–86.
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oraz 3) państwa, w których zwinięto proces transformacji demokra-
tycznej (Białoruś).

Przeobrażenia ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschod-
niej posiadały stosunkowo łagodny charakter. Natomiast rozpad 
państw federacyjnych i stanowienie nowych niepodległych państw 
miał burzliwy, a czasami krwawy przebieg. Proces transformacji wa-
runkowały takie czynniki, jak: 1) tradycje polityczne i kulturowe (dzie-
dzictwo), 2) poziom rozwoju gospodarczego w momencie startu oraz 
prowadzona następnie polityka gospodarcza, 3) rola opozycji poli-
tycznej w erozji poprzedniego systemu oraz kształtowanie następnie 
przestrzeni zinstytucjonalizowanej rywalizacji politycznej pomiędzy 
rządzącymi a opozycją, 4) kultura polityczna społeczeństwa, 5) więzi 
z państwami demokracji zachodniej60 oraz 6) przebieg procesów na-
rodotwórczych i państwowotwórczych.
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