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Kaukaz Pó³nocny: elity, re¿imy, etnopolityka, bezpie-
czeñstwo, t. VIII, red. T. Bodio, ASPRA-JR, Warszawa
2014, ss. 365.

Kaukaz Pó³nocny: elity w³adzy i ¿ycie polityczne, t. IX,
red. T. Bodio, ASPRA-JR, Warszawa 2014, ss. 431.

Dwa nowe tomy z serii „W³adza–Elity–Przywództwo” s¹ poœwiêcone ró¿nym
zagadnieniom elitologii Kaukazu Pó³nocnego. Prof. Bodio podkreœla znaczenie
rozwoju tej dyscypliny, nie tylko w Polsce, ale i w obszarze by³ego Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, analizuj¹c wyniki i g³ówne wnioski Pierwszego Ogólnorosyjskiego
Kongresu Elitologii oraz osi¹gniêcia Rostowskiej Szko³y1. Autorzy z oœrodków
badawczych Polski, Rosji i Gruzji k³ad¹ nacisk na politologiczne aspekty rozwoju
elit oraz na kwestie bezpieczeñstwa; poruszaj¹ tematy reformowania gospodarki
i zmian ustrojowych. W artyku³ach uwaga koncentruje siê na problemach regio-
nalnych elit oraz szeroko rozumianego przywództwa. Z jednej strony, Autorzy za-
znaczaj¹ procesy etnokratyzacji, wp³yw na nie korzeni spo³eczno-kulturowych
narodów Kaukazu Pó³nocnego, specyfiki struktur rodowo-klanowych, pamiêci
historycznej, mentalnoœci wschodniego typu. Wa¿ny jest równie¿ czynnik religij-
ny, jego wp³yw na ¿ycie spo³eczno-polityczne i mo¿liwe skutki. Z drugiej strony,
badacze pokazuj¹ procesy centralizacji w³adzy i rosn¹cej zale¿noœci republik od
centrum, szczególnie w kontekœcie „rewolucji instytucjonalno-kadrowej Putina”.
W ksi¹¿ce zosta³y przedstawione badania o charakterze ogólnoteoretycznym
i metodologicznym, ale tak¿e s¹ rozpatrywane poszczególne przypadki – Czecze-
nii, Dagestanu, Inguszetii, Osetii Pó³nocnej-Alanii i innych republik. Oddzielnie
trzeba odnotowaæ przypadek Ka³mucji, która znajduje siê na pograniczu pomiê-
dzy Kaukazem Pó³nocnym a Powo³¿em, jednak cywilizacyjno-kulturowo odnosi
siê do pierwszego regionu.

Efekty pierwszego etapu badañ w ramach projektu naukowego pt. „Elity poli-
tyczne Kaukazu Pó³nocnego: badania i wyzwania” zosta³y przedstawione w tomie
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ósmym Kaukaz Pó³nocny: elity, re¿imy, etnopolityka, bezpieczeñstwo. Ksi¹¿ka
podzielona jest na trzy rozdzia³y tematyczne. Pierwsza czêœæ zosta³a poœwiêcona
kwestiom teoretycznym i metodologicznym elitologii jako kompleksowej samo-
dzielnej dyscypliny. W kilku artyku³ach pokazano najwa¿niejsze podejœcia i kon-
cepcje, stosowane przez badaczy Kaukazu Pó³nocnego. Autorzy konkluduj¹, ¿e
dla studiów regionalnych niezbêdny jest nowy paradygmat – inny, ni¿ rozpo-
wszechniony na Zachodzie – uwzglêdniaj¹cy specyfikê tego regionu. Chocia¿
Autorzy podkreœlaj¹, ¿e elitologia wci¹¿ znajduje siê w stanie formowania siê
i aprobowania podejœæ teoretycznych, przewiduj¹ zakorzenienie siê tej nowej dys-
cypliny w nauce o polityce.

Badacze Rostowskiej szko³y: A. Poniedielkow, A. Starostin i L. Szwec kon-
centruj¹ uwagê na poziomach analizy i perspektywach rozwoju elitologii. Autorzy
okreœlili filozoficzno-paradygmalny poziom badañ i ewolucjê opozycji „elita-
ryzm–egalitaryzm” jako jego podstawy metodologiczne. W badaniach na p³asz-
czyŸnie doktrynalnej zosta³a podkreœlona specyfika kontekstu filozoficznego.
Oddzielnie Autorzy rozpatruj¹ praktyczny wymiar tego problemu, rozpatruj¹c
ró¿nice w postrzeganiu elit w analizach ekspertów i w opinii spo³ecznej. Badacze
dochodz¹ do wniosku, ¿e rosyjska elitologia jest fragmentaryczna i wskazuj¹ na
niektóre jej s³abe miejsca, jak na przyk³ad niedostateczne u¿ycie ekspiriencjalne-
go podejœcia, ale jednoczeœnie wysoko oceniaj¹ jej perspektywy2. Do podobnych
wniosków doszli A. £ubskij i W. Czernous podkreœlaj¹c, ¿e rosyjska elitologia
wci¹¿ jest w fazie tworzenia, w wiêkszoœci oceny maj¹ charakter hipotetyczny
i nie s¹ potwierdzone materia³em empirycznym3. W artykule zosta³ uwzglêdniony
rozwój trzech kierunków badañ: analiza elit regionalnych, spojrzenie na elity na
poziomie federalnym oraz badania historyczne. Autorzy zwracaj¹ uwagê na mul-
tiparadygmalnoœæ w tej dziedzinie oraz proponuj¹ rozwi¹zanie niektórych dy-
lematów elitologii. W obu artyku³ach badacze k³ad¹ g³ówny nacisk na badania
rosyjskie i wieloaspektowe podejœcie Rostowskiej Szko³y Elitologii, m.in. doty-
cz¹ce teorii genezy elit w Rosji, stosunków pomiêdzy elit¹ a mas¹ w ramach kon-
ceptu „porz¹dku rosyjskiego”, znaczenia klanowoœci w elitogenezie (badania
W. E. Bagdasariana, S. S. Sulakszina). Autorzy podkreœlaj¹, ¿e schematy zachodniej
politologii nie uwzglêdniaj¹ specyfiki Kaukazu Pó³nocnego i nie mog¹ byæ zasto-
sowane w badaniach regionalnych. Jednak istniej¹cy brak w artyku³ach analizy do-
robku zachodniej elitologii nie pozwala na potwierdzenie lub odrzucenie tej tezy.

Uwaga A. Furiera zosta³a skoncentrowana na zastosowaniu historiozoficznej
koncepcji rosyjskiego badacza Aleksandra Dugina do analizy elit kaukaskich.
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W artykule zosta³o zastosowane podejœcie genetyczne – kszta³towanie, rozwój
i zmiany elit politycznych s¹ rozpatrywane od pocz¹tku naszej ery do dnia dzisiej-
szego. Autor analizuje nie tylko specyfikê regionu, wp³yw czynników zewnêtrz-
nych i wewnêtrznych na transformacjê spo³eczno-polityczn¹, ale równie¿ podkreœla
ró¿nice miêdzy Kaukazem Pó³nocnym i Po³udniowym, które jeszcze do nie daw-
na nie mia³y takiego znaczenia. W pracy zosta³ uwzglêdniony wp³yw czynników
religijnych na procesy wymiany elit (szczególnie na przyk³adzie chrzeœcijañskich
Gruzji i Armenii), znaczenie czynników zewnêtrznych (dominowanie Bizancjum,
Persów, Arabów, Turków, koczowników z Azji Œrodkowej i Wschodniej, Impe-
rium Rosyjskiego). Z perspektywy pod³o¿a historycznego A. Furier okreœla obec-
ny wp³yw na region „czynnika Putina”, znaczenie udzia³u wojskowych oraz
fenomen kontrelit. W efekcie Autor dochodzi do wniosku, ¿e podstawowa kon-
strukcja koncepcji Dugina – archeomoderna – jest trudna do zastosowania w opar-
ciu o materia³ dotycz¹cy Kaukazu Pó³nocnego, jednak teoria jako ca³oœæ mo¿e
staæ siê alternatywnym paradygmatem w badaniach regionalnych.

Artyku³ P. Adamczewskiego jest swego rodzaju przewodnikiem dla badaczy
Dagestanu, który zawiera g³ówne podejœcia metodologiczne, dylematy i pu³apki.
Autor zwraca uwagê na stereotypizacjê i mediatyzacjê tego tematu, rozpowszech-
nienie terminologii publicystycznej oraz istotnych uproszczeñ. Okreœlaj¹c pewne
problemy i komplikacje w badaniu elit kaukaskich: definiowanie podstawowych
kategorii i pojêæ, dylematy ustrojowe (podporz¹dkowanie w³adzom rosyjskim),
w³adzy (czy warto zaliczaæ prezydenta republiki do elity), wp³yw powi¹zañ
nieformalnych i struktur klanowych, akceptacja spo³eczna korupcji i dzia³añ
pozaprawnych. Autor stwierdza, ¿e przy braku odpowiednio skonstruowanego
paradygmatu, badania nad Dagestanem warto prowadzaæ przez pryzmat jego
uwarunkowañ cywilizacyjno-kulturowych mechanizmów funkcjonowania elit re-
gionalnych. Atutem pracy jest odwo³anie P. Adamczewskiego do przyk³adów in-
nych czêœci Kaukazu, na przyk³ad Azerbejd¿anu.

Problemy elit i re¿imów politycznych na Kaukazie Pó³nocnym s¹ rozpatrywa-
ne w drugiej czêœci ksi¹¿ki. Autorzy zwracaj¹ uwagê na proces entokratyzacji
w³adzy w republikach i wp³yw uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych na politykê
oraz rozpatruj¹ perspektywy rozwoju tych tendencji oraz ich ewentualne skutki na
tle stosunków z centrum federalnym.

Fundamentalne problemy natury skomplikowanych polietnicznych re¿imów
republik kaukaskich w kontekœcie hybrydowego re¿imu politycznego Federacji
Rosyjskiej analizuje T. Bodio. Autor zwraca uwagê na specyfikê transformacji
w regionie, dylematy ustrojowe – unitaryzm vs. regionalizacja w³adzy, status
prawno-polityczny podmiotów Federacji. Jednoczeœnie badacz podkreœla etno-
kratyzacjê republik kaukaskich nie tylko ze strony instytucjonalnej, ale równie¿
funkcjonalnej, co dobrze przedstawia na przyk³adzie instytucji prezydenta. T. Bo-
dio analizuje ogólne cechy re¿imów etnokratycznych („odgórna” budowa, „elity
jednej krwi”, ukierunkowanie na autokratyzm etc.) oraz pokazuje specyfikê
poszczególnych republik (Adygeji, Czeczenii, Dagestanu, Inguszetii, Osetii
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Pó³nocnej-Alanii, Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Ba³karii). Podkreœlaj¹c, ¿e dla
Kaukazu Pó³nocnego charakterystyczny jest model, który ³¹czy etnokratyzm, au-
torytaryzm i silne przywództwo, Autor zwraca uwagê na potrzebê poszukiwania
konsensualnego wariantu pogodzenia tego modelu z centralizacyjn¹ polityk¹
Moskwy, szczególnie okresu W. Putina.

„Polityzacjê etnicznoœci” i „etnizacjê polityki”, rolê przywództwa autorytar-
nego podkreœla równie¿ w swoim artykule O. Wasiuta, analizuj¹c proces formo-
wania siê i ewolucji elit republikañskich. Autorka wyodrêbni³a cztery etapy
tworzenia siê elit, uwzglêdniaj¹c specyficzne cechy multietnicznego Kaukazu
(radykalizm, tradycjonalizm, wiêzi rodowo-plemienne, reglamentacja ¿ycia spo-
³ecznego), stosunki z centrum federalnym (rola W. Putina, reformy administracyj-
ne), próby modernizacji ¿ycia spo³eczno-politycznego, Ÿród³a rekrutacji elit.
Badaczka zwraca uwagê na patologie i trudnoœci tego procesu, na przyk³ad, pro-
blem trybalizmu regionalnego i segmentyzacji spo³eczeñstw, ruchy separaty-
styczne, korupcjê, nieufnoœæ do w³adzy, czynnik p³ciowy etc. W artykule zosta³a
dokonana g³êboka analiza iloœciowa i jakoœciowa struktury elit, która odzwiercie-
dla tzw. fenomen „lustrzanego sufitu”. O. Wasiuta zwraca uwagê na negatywne
skutki polityki centrum w regionie i okreœla je jako „strefê zawirowañ politycz-
nych”4. Tutaj warto by³oby uwzglêdniæ jeszcze jedn¹ okolicznoœæ, a mianowicie
specyfikê balansu si³ w regionie i rolê w tym Moskwy.

Profil etniczny elit pó³nocnokaukaskich przedstawi³a M. Astwacaturowa. Au-
torka przeanalizowa³a strukturê ludnoœci republik oraz uwzglêdni³a niektóre
czynniki, które maj¹ wp³yw na proces etnizacji (religijny, migracyjny, „rosyjski”)
oraz potencjalne Ÿród³a konfliktów etnicznych. S³aboœci¹ artyku³u jest faktyczny
brak odwo³ania siê do danych statystycznych. Badaczka okreœla najbardziej popu-
larne programy stosowane przez w³adze, jak na przyk³ad program patriotyzmu
etnicznego, oraz pokazuje pu³apki i wady takich koncepcji. Jednak Autorka do-
chodzi do wniosku, ¿e region ma szanse na demokratyzacjê ¿ycia spo³eczno-poli-
tycznego. Z innej perspektywy na ten problem patrzy M. Karolak-Michalska,
która dokona³a analizy sytuacji demograficznej, politycznej oraz socjalnej Rosjan
na Kaukazie Pó³nocnym. Autorka przedstawia uwarunkowania natury obiektywnej
i subiektywnej, które wyznaczaj¹ postrzeganie i pozycjê Rosjan w regionie.
Odwo³uj¹c siê do licznych Ÿróde³ statystycznych, dr Karolak-Michalska przedsta-
wia dynamikê demograficzn¹ i g³ówne trendy w rozwoju sytuacji, t³umacz¹c ich
przyczyny. Analizuj¹c cyrkulacjê elit regionalnych na przyk³adach poszczególnych
republik, okreœla udzia³ elit rosyjskich w sprawowaniu w³adzy i zwraca uwagê na
tendencjê do jego spadku. Przyczynê tego, badaczka upatruje w specyfice powi¹zañ
z grupami nacisku, relacjami „patron–klient” oraz tradycjami klanowymi w regio-
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nie. Autorka zwraca uwagê na etnokratyzacjê elit republikañskich, funkcje diaspory
rosyjskiej oraz strategiê polityki Moskwy w stosunku do Kaukazu Pó³nocnego.

Do bardziej szczególnego przypadku odwo³uje siê A. Bredichin, który przed-
stawi³ proces formowania siê i specyfikê elity Kozaków doñskich. Jest to przyk³ad
unikalnej spo³ecznoœci etnosocjalnej, która jednoczeœnie posiada cechy subetnosu
oraz quazi-stanu. Na przyk³adach historycznych i wspó³czesnych Autor pokazuje
zasady identyfikacji Kozaków, specyficzne cechy patriotyzmu elity, system na-
uczania i wychowania obywatelskiego. Na tym tle, badacz rozpatruje fenomen se-
paratyzmu Kozaków, jego korzenie i ideologiê oraz okreœla cechy elity kozackiej:
jej stratyfikacjê, organizacjê i funkcjê. Autor buduje bohaterski wizerunek Koza-
ków doñskich, którzy w istocie s¹ ca³kowicie ulegli wobec w³adzy centralnej.

Do teorii konfliktów etnopolitycznych odwo³uje siê w swoim artykule A. Wierz-
bicki. Autor przedstawia g³ówne podejœcia do tego problemu (prymordialistyczne, in-
strumentalistyczne, konstruktywne), podobieñstwa i ró¿nice konfliktów politycznych
oraz konfiguracje konfliktów etnopolitycznych. �ród³a sprzecznoœci badacz widzi
w samej specyfice regionu. Podobnie do innych autorów, uwzglêdnia on czynniki re-
ligijne zaznaczaj¹c, ¿e w drugiej po³owie lat 90. islam faktycznie zastêpuje etnicz-
noœæ; jako jedyny, zwraca równie¿ uwagê na okolicznoœci ekonomiczne (has³o
„wystarczy karmiæ Kaukaz”). Z tej perspektywy A. Wierzbicki analizuje wybrane
konflikty etnopolityczne, splot uwarunkowañ historyczno-kulturowych, demogra-
ficznych, terytorialnych, politycznych i ekonomicznych.

Zwi¹zane z tym w¹tkiem kwestie bezpieczeñstwa na Kaukazie Pó³nocnym s¹
rozpatrywane w trzecim rozdziale ksi¹¿ki. Autorzy okreœlaj¹ geopolityczn¹ spe-
cyfikê i znaczenie regionu oraz mówi¹ o podporz¹dkowaniu elit regionalnych po-
lityce Moskwy w tej sferze.

K. Koz³owski analizuje fenomen przestêpczoœci zorganizowanej na podsta-
wie przyk³adu Kaukazu Pó³nocnego. Autor koncentruje swoj¹ uwagê na transfor-
macji tego zjawiska na tle zmian ustrojowych i modernizacji ekonomicznej. Na tej
podstawie wyodrêbnia on model trajektorii przestêpczoœci zorganizowanej, opisu-
j¹c cztery modelowe sytuacje. Badacz pokazuje zbyt ma³o przyk³adów konkretnych
republik, co nie pozwala na dostateczne wyjaœnienie mo¿liwoœci zastosowania
wymienionego modelu w praktyce. K. Koz³owski twierdzi, ¿e republiki kaukas-
kie s¹ przyk³adem modelowej pu³apki rozwoju – potencja³ zmian, który region
mia³ po rozpadzie ZSRR, by³ zmarnowany poprzez dominacjê wiêzi patronac-
ko-klienckich i panowanie struktur klanowych. Ten problem P. Kwiatkiewicz roz-
patruje przez pryzmat finansowania akcji terrorystycznych. Autor uwzglêdnia
przyczyny i naturê, ideologiê, uwarunkowania historyczne, spo³eczno-ekono-
miczne i kulturowe zamachów oraz rolê w tym elit republikañskich. Wartoœæ pra-
cy podnosi wyjaœnienie zasadniczej ró¿nicy pomiêdzy Kaukazem Pó³nocnym
a Po³udniowym, specyfiki tego regionu, jego charakteru granicznego, co pozwala
spojrzeæ na problem terroryzmu przez inny pryzmat. P. Kwiatkiewicz pokazuje
ewolucjê zamachów, zmiany w ich organizacji, instrumentach, ideologii, geogra-
fii, finansowaniu od czasów pierwszych akcji czeczeñskich do dnia dzisiejszego.
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Aktualny dzisiaj temat bezpieczeñstwa energetycznego porusza J. Æwiek-Kar-
powicz. Autor przeanalizowa³ rozwój i znaczenie przemys³u naftowego Kaukazu
Pó³nocnego w polityce energetycznej Rosji od XIX wieku do czasów obecnych.
Na podstawie danych o potencjale regionu kaukasko-kaspijskiego oraz strategii
Kremla w tej dziedzinie, badacz konstatuje, ¿e Kaukaz Pó³nocny nie odgrywa klu-
czowej roli w polityce energetycznej Rosji. Jednoczeœnie J. Æwiek-Karpowicz
t³umaczy przyczyny takiego stanu rzeczy oraz okreœla perspektywy rozwoju tego
sektora gospodarki, zwracaj¹c uwagê na wyzwania i cele Polski w zapewnieniu
bezpieczeñstwa energetycznego.

Poszczególny przypadek polityki w sferze bezpieczeñstwa rozpatruje J. Dziu-
ba-Wiœniewska na przyk³adzie Republiki Osetii Pó³nocnej-Alanii. Autorka rozpatru-
je konflikty regionalne, w które by³a zaanga¿owana republika – o rejon prigorodny
miêdzy Oseti¹ Pó³nocn¹-Alani¹ a Inguszeti¹, dwie wojny czeczeñskie oraz ruch
separatystyczny w Osetii Po³udniowej. W artykule zosta³y przeanalizowane przy-
czyny sprzecznoœci, eskalacja i przebieg konfliktów oraz ich skutki, wp³yw na
sferê bezpieczeñstwa i sytuacjê wewnêtrzn¹ w regionie. Oprócz tego, badaczka
okreœla ramy instytucjonalno-prawne polityki bezpieczeñstwa w regionie (na
podstawie Konstytucji Republiki z 1994 r.) oraz jej wymiar praktyczny na przy-
k³adzie walki z terroryzmem i ekstremizmem religijnym i Strategii Rozwoju
Spo³eczno-Ekonomicznego Republiki Osetii Pó³nocnej-Alanii do 2025 roku. W tej
analizie warto by³oby pokazaæ i drug¹ stronê konfliktu, motywy i ideologie
bojowników. Autorka mówi o podporz¹dkowaniu dzia³añ elit republikañskich in-
teresom centrum i podkreœla, ¿e problem bezpieczeñstwa do dzisiaj pozostaje
priorytetowym celem w³adzy.

Kontynuacj¹ wymienionych wy¿ej zagadnieñ sta³ siê IX tom z serii „W³a-
dza–Elity–Przywództwo”, w którym zosta³y przedstawione wyniki drugiego eta-
pu badañ w ramach projektu pt. Elity polityczne Kaukazu Pó³nocnego: badania
i wyzwania. Pierwsza czêœæ pracy prezentuje rozwa¿ania o elitach regionalnych.
Autorzy przeanalizowali ich strukturê, cechy, specyfikê rozwoju w kontekœcie
stosunków z w³adz¹ centraln¹. Wszyscy zwracaj¹ uwagê na procesy etnokratyzacji
elit regionalnych, utrzymanie znaczenia wiêzi rodowo-klanowych na wszystkich po-
ziomach i we wszystkich sferach przy jednoczesnym podporz¹dkowaniu centrum fe-
deralnemu. Oprócz okreœlenia problemów rozwoju elit, badacze poszukuj¹ modeli
ich modernizacji i sposobów zachowania stabilnoœci na Kaukazie Pó³nocnym.

Kwestiom legitymizacji elit regionalnych i systemu wyborczego Federacji
Rosyjskiej poœwiêcone s¹ artyku³y K. Tybuchowskiej-Hartliñskiej i A. ¯ukow-
skiego oraz badaczy z W³adykaukazu B. Kojbajewa i J. Usowej. Autorzy opisuj¹
mechanizm dzia³ania rosyjskiego systemu wyborczego na podstawie konstytucji
z 1993 r., specyfikê wyborów prezydenckich i parlamentarnych, jak równie¿
zmiany, które nast¹pi³y w regulacjach prawnych w latach 1991–2014. Zosta³a
dokonana analiza sk³adu pos³ów parlamentów regionalnych piêciu kadencji
(1995–2012) na podstawie struktury socjalnej (p³ci, wykszta³cenia, zawodu) oraz
politycznej (przynale¿noœci partyjnej) na przyk³adzie organów ustawodawczych
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i wykonawczych Dagestanu, Czeczenii, Inguszetii, Kabardino-Ba³karii, Kara-
czajo-Czerkiesji, Osetii Pó³nocnej-Alanii oraz Kraju Stawropolskiego. W pierw-
szym artykule zosta³a przedstawiona tylko normatywna strona problemu, Autorzy
odwo³uj¹ siê do przepisów prawnych, które nie zawsze odzwierciedlaj¹ stan rze-
czy. Na przyk³ad, kontrowersyjnie brzmi teza o zwiêkszeniu w ostatnich latach
konkurencyjnoœci pomiêdzy partiami politycznymi w wyborach regionalnych.
Zw³aszcza, ¿e dalej badacze j¹ faktycznie odrzucaj¹ poprzez odwo³anie siê do da-
nych statystycznych mówi¹cych o liczbie mandatów uzyskanych przez „Jedn¹
Rosjê”5. B. Kojbajew i J. Usowa zastosowali inne podejœcie i k³ad¹ nacisk na spe-
cyfikê kampanii wyborczych na Kaukazie Pó³nocnym: komercjalizacjê, panowa-
nie relacji klanowych, uproszczenie technologii wyborczych oraz niski stopieñ
zainteresowania spo³eczeñstwa wyborami. W tym kontekœcie Autorzy zwracaj¹
uwagê na procesy etnokratyzacji elit politycznych w republikach oraz odp³yw Ro-
sjan w regionie i proponuj¹ warianty rozwoju elit regionalnych w warunkach za-
chowania jednoœci Federacji Rosyjskiej.

Problemy klanowoœci na Kaukazie Pó³nocnym rozpatruj¹ O. i S. Wasiuta
– z perspektywy rozwoju elit politycznych oraz E. Ba¿enowa – z perspektywy
wzmocnienia biznes-elit. Pierwsi przeanalizowali tradycje, sk³ad (m.in. formacje
„podklanowe”), ewolucjê struktur tejpowych w regionie oraz g³ówne w¹tki rywali-
zacji miêdzy klanami. Badacze ujêli nie tylko podzia³y socjopolityczne na Kauka-
zie Pó³nocnym, wp³yw tradycji, religii, polietnicznoœæ (szczególnie w Dagestanie),
specyfikê, funkcjê tejpów oraz skutki ich panowania, ale równie¿ i stosunki elit
republikañskich z w³adz¹ centraln¹. Na przyk³ad, re¿im R. Kadyrowa w Czecze-
nii, Autorzy okreœlili jako „mieszankê nacjonalizmu, islamu i lojalnoœci wobec
prezydenta W. Putina”6. Model zarz¹dzania regionem, Autorzy traktuj¹ jako
„neokolonializm”, choæ nie t³umacz¹ przyczyn napiêæ pomiêdzy narodami Kau-
kazu a w³adz¹ centraln¹. Z kolei E. Ba¿enowa rozpatruje problem wp³ywu struk-
tur klanowych i ich relacji z Moskw¹ z perspektywy formowania biznes-elit
Kaukazu Pó³nocnego. Jako przyczynê niskiego tempa rozwoju elit gospodar-
czych, Autorka uwa¿a specyfikê procesu prywatyzacji w regionie (problem w³as-
noœci ziemi i faktyczny brak reformy rolnej) oraz klientelizm. Na podstawie
analizy stosunków miêdzy w³adz¹ a biznesem na trzech poziomach: narodo-
wo-miêdzynarodowym, regionalnym i lokalnym, badaczka okreœla kilka tenden-
cji. Po pierwsze, instytucjonalizacjê interesów politycznych biznes-elit i ich
zaanga¿owanie w sprawowanie w³adzy nie tylko w regionie, ale i w strukturach
federatywnych, lojalnoœæ wobec prezydenta Federacji Rosyjskiej. Druga tenden-
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cja jest zwi¹zana z odpowiedzialnoœci¹ spo³eczn¹ biznesu i inwestycjami w pro-
jekty, realizowane w republikach kaukaskich. Jednak odzwierciedlaj¹c relacjê
miêdzy kaukask¹ elit¹ gospodarcz¹ a polityczn¹ oraz ich wiêzi z w³adz¹ centraln¹,
Autorka pomija warunki zachowania równowagi si³ w regionie.

Badania nad elitami z perspektywy ich formowania i modernizacji przepro-
wadzi³a T. Leszkiewicz. Autorka okreœla trudnoœci w analizie Kaukazu Pó³nocne-
go ze wzglêdu na stosunki centrum–peryferie oraz „nieelitarnoœæ” czêœci elit
regionalnych. Autorka koncentruje siê na systemowych elementach formowania
elity, jej œrodowiska (na przyk³ad, wp³yw jêzyka rosyjskiego, wykszta³cenie urzêd-
ników etc.), problemach w³asnej identyfikacji? Artyku³ ma charakter ogólnoteo-
retyczny – okreœlaj¹cy g³ówne tendencje modernizacji elit Kaukazu Pó³nocnego
(arystokratyzacja, zachowania tendencji etnokratycznych, ideokratyczna selek-
cja, przejœcie do zamkniêtych form rekrutacji etc.). W tekœcie T. Leszkiewicza
brakuje wystarczaj¹cych odwo³añ do konkretnych przyk³adów oraz materia³ów
statystycznych. Te braki zosta³y uzupe³nione w badaniu przedstawicieli Rostow-
skiej szko³y elitologii A. Poniedelkowa, A. Starostina i S. Zmijaka. Autorzy prze-
analizowali trzy g³ówne aspekty: wyobra¿enia i wiedzê o wspó³czesnych elitach,
ocenê efektywnoœci ich dzia³alnoœci oraz mo¿liwoœci podwy¿szenia ich jakoœci.
Osi¹gniêciem Autorów jest rozpatrywanie tych kwestii przez pryzmat nie tylko
analizy eksperckiej, ale i opinii spo³ecznej.

Elity religijno-polityczne sta³y siê przedmiotem badañ drugiej czêœci ksi¹¿ki.
Autorzy opisuj¹ tzw. rewiwalizm islamu w okresie poradzieckim, jego polityzacjê
i wp³yw na formowanie elit politycznych, jednak dochodz¹ do nieco ró¿nych
wniosków. M. Waskow okreœla ogólne uwarunkowania okresu transformacji oraz
znaczenie regionalnych czynników, takich jak grupy subetniczne, struktury kla-
nowe, specyfika zachowania balansu si³. Na tej podstawie Autor wyodrêbnia cechy
elit w³adzy w republikach muzu³mañskich, k³ad¹c nacisk na specyfikê pozycji li-
dera (znaczenie systemu stosunków osobowych, autorytetu, problem rekruta-
cji kadry zawodowej) oraz uk³ad si³ (du¿a rola „makrostruktur”,
personifikacja polityki, niska stabilnoœæ stosunków miêdzygrupowych)7. Badacz
ocenia, ¿e wspó³czesne elity kaukaskie s¹ s³abo zintegrowane (o czym œwiadcz¹
liczne sprzecznoœci wewnêtrzne), od pocz¹tku prezydentury W. Putina s¹ one
ograniczone, bardziej sk³onne do kompromisu oraz traktuj¹ centrum federalne
jako arbitra w swoich sporach. Dla M. Waskowa islam i radykalizm islamski s¹
wy³¹cznie narzêdziem kontrelit i nie nios¹ zagro¿enia dla Federacji Rosyjskiej
jako pañstwa. Z takim podejœciem nie zgadzaj¹ siê I. Dobajew, A. Poniedelkow
i R. Gad¿ibekow, którzy zwracaj¹ uwagê na negatywne skutki i przyczyny
roz³amu elity muzu³mañskiej. Na podstawie analizy tradycyjnego islamu i jego
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ró¿nych nurtów, rozpowszechnionych na Kaukazie Pó³nocnym, zmian w okresie
poradzieckim, zwi¹zanych z polityzacj¹ religii, Autorzy wyodrêbniaj¹ kilka eta-
pów radykalizacji ruchu muzu³mañskiego. Ich zdaniem, brak modernizowanej
wersji islamu w tym regionie, dzia³alnoœæ „Imarata Kaukaz” i innych radykalnych
organizacji grozi nie tylko „rozprzestrzenianiem d¿ihadu” w ca³ym Kaukazie
Pó³nocnym, ale i umocnieniem „enklaw muzu³mañskich” w innych rejonach Fe-
deracji Rosyjskiej. W. Akajev widzi w islamizacji przyczynê destabilizacji sytuacji
w regionie. Okreœlaj¹c uwarunkowania i specyfikê formowania elit religij-
no-politycznych, zwraca uwagê na konflikt wewn¹trzislamski, autonomiza-
cjê muzu³manów, cele i dzia³alnoœæ wahabitów oraz mobilizacjê tradycyjnego
duchowieñstwa. Mimo to, Autor widzi mo¿liwoœci dialogu miêdzy dwoma nur-
tami. W tej czêœci ksi¹¿ki zosta³y przedstawione artyku³y o ró¿nych pogl¹dach na
proces islamizacji i radykalizacji elit Kaukazu Pó³nocnego, jednak wszyscy Au-
torzy unikaj¹ wyjaœnienia przyczyn napiêæ miêdzy nimi a w³adz¹ centraln¹, nie
odwo³uj¹c siê do danych historycznych oraz do filozofii i ideologii nurtów
muzu³mañskich.

Trzecia czêœæ ksi¹¿ki zosta³a poœwiêcona szeroko rozumianym problemom
przywództwa w regionie. Autorzy skoncentrowali swoj¹ uwagê nie tylko na spe-
cyfice funkcjonowania przywódców republik kaukaskich, ale równie¿ na uwarun-
kowaniach spo³eczno-kulturowych i korzeniach historycznych tego zjawiska.
W artyku³ach zosta³y okreœlone najwa¿niejsze dylematy przywództwa na Kauka-
zie Pó³nocnym oraz skutki obecne i przysz³e centralizacyjnej polityki W. Putina.
Przez pryzmat transformacji ustrojowej problem ten rozpatruje Ch. Tchagapso-
jew. Badacz wyró¿nia kilka etapów: okres buntu kulturowego, polityzacja aktyw-
noœci etnicznej „z góry”, polityzacja aktywnoœci etnicznej „od do³u”, w³adza
„odrzuconych przywódców” oraz etap Putinowski. Autor podkreœla znaczenie
czynnika kontekstowego na Kaukazie, w tym pamiêci historycznej (liczne mi-
gracje, deportacje), charakteru zasiedleñ narodów (m.in. fenomen „narodów roz-
dzielonych” po rozpadzie ZSRR), sytuacji religijnej oraz postrzegania przez
spo³ecznoœæ dziedzictwa radzieckiego. Odwo³uj¹c siê do przyk³adów z historii
regionu, tradycji i obyczajów narodów, Ch. Tchagapsojew okreœla kluczowy ele-
ment swojej koncepcji – typ spo³eczno-kulturowej komunikacji. Zdaniem Auto-
ra, Kaukaz Pó³nocny stanowi kulturow¹ ca³oœæ: z podobieñstwem zasad, form
i norm komunikacji. Te okolicznoœci tworz¹ oddzielny typ przywództwa w re-
gionie, który cechuje siê specyficzn¹ instytucj¹ starszego, znaczeniem wiêzi tej-
powo-klanowych.

Na wymienione czynniki zwraca równie¿ uwagê P. Grochmalski w analizie
elit Czeczenii i Inguszetii. Autor z jednej strony, k³adzie akcent na wspólne korze-
nie historyczne, tradycje, wiêzi kulturowe miêdzy dwoma narodami wspólnoty
Wajnachów, lecz z drugiej – pokazuje ró¿nice w hierarchii ich celów strategicz-
nych, dwóch koncepcji pañstwowoœci oraz typów przywództwa (na przyk³adzie
D¿. Dudajewa i R. Auszewa) oraz t³umaczy przyczyny ich ró¿nych losów. Na tle
doœæ silnej Czeczenii, która d¹¿y do dominacji w regionie, Autor okreœla Ingusze-
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tiê jako „dryfowanie ku chaosowi”8. Do podobnych wniosków dosz³a w swoim
artykule A. G³odek. Na podstawie analizy pozycji przywódcy w systemie w³adzy,
badaczka zwraca uwagê na wzmocnienie interwencjonizmu w polityce centrum
od czasów W. Putina oraz znaczny wp³yw elity rosyjskiej na politykê kadrow¹
w kraju. Autorka przeanalizowa³a przebieg transformacji ustrojowej oraz reorga-
nizacji w³adzy w Inguszetii, zaznaczaj¹c wp³yw na te procesy sporów w ruchu na-
rodowym, sprzecznoœci miêdzy obozami nazrañskim i groznieñskim, znaczenie
tradycyjnego porz¹dku spo³ecznego (rolê tejpów, adatu oraz uk³adów miêdzy kla-
nami). Artyku³y daj¹ pe³en obraz o stanowieniu przywództwa w wybranych repu-
blikach, jednak warto by³oby bardziej precyzyjnie pokazaæ stosunki z Moskw¹,
jej wp³ywy w regionie, manipulacje, specyficzne uk³ady, które w³adza centralna
stara siê zachowaæ na Kaukazie.

Przyk³ad Dagestanu – „Rosji w miniaturze”, rozpatruje J. Zaleœny. Autor kon-
centruje swoj¹ uwagê na budowaniu systemu w³adzy w republice, dylematach
i debatach ustrojowych oraz konceptualnych za³o¿eniach przywództwa. Badacz
rozpatruje ka¿dy organ pañstwowy (Radê Pañstwa, Przewodnicz¹cego Rady Pañ-
stwa) w œwietle analizy normatywnej, jak te¿ funkcjonalnej. J. Zaleœny pokazuje
zmiany, które zasz³y w szeroko rozumianym przywództwie w kraju pod wp³ywem
procesów ogólnorosyjskich (centralizacji w³adzy politycznej), regionalnych (et-
nokratyzacji republik kaukaskich) oraz wewnêtrznych (Konstytucja z 2003 r.).
Dagestan jest przyk³adem budowania silnego przywództwa w oparciu o struktury
spo³eczno-kulturowe, mimo to mocno zale¿nego od centrum federalnego. Innym
interesuj¹cym przyk³adem podobnego typu przywództwa jest Osetia Pó³noc-
na-Alania, które zosta³o przeanalizowane przez A. Tomczyk. Autorka rozpatruje
podstawy przywództwa w republice: historyczne (od pocz¹tku XX wieku), instytu-
cjonalno-prawne (uwzglêdniaj¹c okolicznoœci administrowania regionem górskim)
oraz funkcjonalne (pokazuj¹c specyfikê w³adzy prezydenckiej oraz parlamentar-
nej). Analizuj¹c sk³ad i dzia³alnoœæ parlamentów wszystkich zwo³añ oraz prezy-
dentury przywódców republiki (A. Ga³azowa, A. Dzasochowa, T. Mamsurowa),
badaczka zwraca uwagê na wysok¹ rotacjê w organach ustawodawczych, nisk¹
partycypacjê wyborcz¹. A. Tomczyk okreœla model przywództwa w Osetii
Pó³nocnej jako mocno scentralizowany i uzale¿niony od Moskwy. W tym kon-
tekœcie warto by³oby uwzglêdniæ w artykule ruch oporu miejscowej w³adzy wobec
narzucenia z centrum nowego „³adu”, jak na przyk³ad wprowadzenie parlamen-
tarnych wyborów prezydenta republiki.

Ewolucjê przywództwa w Ka³mucji analizuj¹ T. Bodio i P. Sieradzan. Obaj
Autorzy zwracaj¹ uwagê na kilka cech cywilizacyjno-kulturowych, które mia³y
wp³yw na procesy spo³eczno-polityczne w tym kraju pogranicza. A mianowicie:
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pochodzenie Ka³muków od ludów koczowniczych („dzieci Wielkiego Stepu”),
wp³yw buddyzmu oraz d³uga historia stosunków z Imperium Rosyjskim, a póŸniej
– ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Z tych okolicznoœci wynika z³o¿ona ambiwalentna
struktura ka³muckiej œwiadomoœci narodowej, która ³¹czy elementy tradycyjne
oraz rosyjskie. T. Bodio koncentruje siê na analizie tradycji systemu w³adzy
w kraju oraz formowania siê, ewolucji i wymiany elit politycznych. Autor rozpa-
truje historiê uk³adów Ka³muków, stratyfikacjê oraz regulacjê ¿ycia spo³ecznego
poprzez prawo obyczajowe i tradycje. Na kolejnym etapie stanowienia systemu
w³adzy, badacz okreœla odgórny proces formowania struktur Chanatu Ka³muckie-
go, centralizacjê w³adzy i sposoby jej umocnienia oraz zwraca uwagê na kszta³to-
wanie elit duchowych. Nieudane próby ca³kowitego demonta¿u starego uk³adu
oraz wprowadzenie rosyjskiej kolonialnej administracji i nowego prawa, dopro-
wadzi³y w efekcie do wy³onienia uk³adu, który ³¹czy³ tradycje chanatu z modelem
narzuconym przez Rosjê. Nawet ca³kowita wymiana elit na nomenklaturê w latach
20. w istocie rzeczy nie zmieni³a tej tradycji. Kontynuacj¹ rozwa¿añ prof. Bodio
sta³ siê artyku³ P. Sieradzana, w którym rozpatrywane s¹ kwestie wspó³czesnego
przywództwa w Ka³mucji. Autor pokazuje odrodzenie narodowe przez pryzmat
wp³ywu pamiêci narodowej (znaczenie kampanii antyreligijnej, deportacji okresu
II wojny œwiatowej, póŸniejszej rehabilitacji Ka³muków), s¹siedztwa z narodami
Kaukazu, wiêzi klanowych. Na tym tle, badacz porównuje typy i style przywódz-
twa dwóch prezydentów – K. Ilum¿ynowa i A. Or³owa, którzy s¹ oceniani w lite-
raturze naukowej doœæ kontrowersyjnie. Jeœli pierwszy stosowa³ autorytarny styl
przywództwa, posiada³ silne cechy osobowe, prowadzi³ politykê centralizacji
w³adzy i podporz¹dkowania mediów, to prezydentura drugiego sta³a siê apogeum
klanowoœci w polityce na tle upadku autorytetu przywódcy w kraju oraz narasta-
nia problemów socjoekonomicznych, faktycznie pozostawiaj¹c kraj w stanie cha-
osu i niepewnoœci.

Dwa nowe tomy pod redakcj¹ prof. Bodio s¹ pierwsz¹ w Polsce publikacj¹
efektów badañ tak rozleg³ych zagadnieñ dotycz¹cych Kaukazu Pó³nocnego. W obu
tomach zosta³ uwzglêdniony szeroki zakres problemów: kwestie ogólnoteore-
tyczne i metodologiczne elitologii, dylematy transformacji ustrojowej w regionie
oraz stanowienia nowych re¿imów i elit politycznych, przywództwa, bezpieczeñ-
stwa. Warto podkreœliæ logiczn¹ i przejrzyst¹ strukturê wewnêtrzn¹ publikacji.
Chocia¿ w niektórych artyku³ach brakuje analizy kontekstu historycznego oraz
odwo³ania do konkretnych przyk³adów, Autorom uda³o siê przedstawiæ pe³ny wi-
zerunek g³ównych procesów zachodz¹cych na Kaukazie Pó³nocnym oraz okreœliæ
trendy i perspektywy ich rozwoju. Badacze zwracaj¹ uwagê na to, ¿e elitologia
wci¹¿ jest w fazie formowania i na razie nie istnieje jeden paradygmat w tej dyscy-
plinie, jednak mimo wszystko recenzowana publikacja stanowi udan¹ próbê sze-
rokich i g³êbokich badañ elit kaukaskich.

Ekaterina KOLB

Warszawa
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Europeizacja konstytucji pañstw Unii Europejskiej, red. K. Ku-
buj, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2011, ss. 360, ISBN: 978-83-7383-508-5, wydanie
pierwsze, format B5, oprawa twarda.

Zmiany instytucjonalne do jakich dosz³o pod koniec pierwszej dekady XXI
wieku w zasadniczy sposób wp³ynê³y na konstrukcjê i funkcjonowanie systemu
politycznego Unii Europejskiej. Wzajemne relacje miêdzy pañstwami cz³onkow-
skimi a instytucjami tej organizacji ju¿ od pocz¹tku jej istnienia stanowi³y wœród
badaczy jeden z podstawowych obszarów zainteresowania. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e postêpuj¹ce na kontynencie europejskim procesy integracyjne mia³y ogromny
wp³yw na systemy polityczne pañstw cz³onkowskich. To w³aœnie determinowanie
konstrukcji systemów politycznych poprzez procesy integracyjne w Europie jest
przedmiotem wydanej w 2011 roku nak³adem Wydawnictwa Naukowego SCHO-
LAR pracy zbiorowej Europeizacja konstytucji pañstw Unii Europejskiej. Praca ta
jest efektem pracy w du¿ej mierze pracowników Instytutu Nauk Prawnych PAN
i wpisuje siê w (cytowany równie¿ przez autorów niniejszej pracy) ci¹g polskich
publikacji naukowych traktuj¹cych o wp³ywie prawa Unii Europejskiej (czy sze-
rzej: prawa europejskiego) na prawo konstytucyjne pañstw cz³onkowskich1.

We wstêpie sporz¹dzonym przez redaktorów pracy zbiorowej, Katarzyna Ku-
buj i Jan Wawrzyniak zwracaj¹ uwagê na funkcjonuj¹ce od pocz¹tku istnienia
konstytucji jako instytucjonalnego fundamentu systemu politycznego, d¹¿enie do
zbalansowania dwóch wartoœci: realnej zmienialnoœci konstytucji i jej trwa³oœci.
Obecnie obowi¹zuj¹ce konstytucje zachodnioeuropejskie, stworzone w du¿ej
mierze w dekadach powojennych, musia³y podlegaæ du¿o g³êbszym zmianom
materialnym wobec europejskich procesów integracyjnych ni¿ ustawy zasadnicze
pañstw Europy Œrodkowej i Wschodniej, których regulacje, wobec przemian Je-
sieni Ludów, uleg³y niejako automatycznemu „otwarciu” na procesy demokraty-
zacji i integracji europejskiej.
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Ksi¹¿ka Europeizacja konstytucji pañstw Unii Europejskiej sk³ada siê ze wspom-
nianego wczeœniej wstêpu napisanego przez redaktorów, rozdzia³u traktuj¹cego
o rekonstrukcji znaczenia europeizacji konstytucji, 14 kolejnych rozdzia³ów i pod-
sumowania, którego autorem jest Krzysztof Wójtowicz. W rozdziale Europeizacja
konstytucji – rekonstrukcja znaczenia Micha³ Zió³kowski s³usznie zauwa¿a, ¿e
samo pojêcie „europeizacja” nale¿y rozumieæ nie tylko jako proces normatywne-
go transponowania cech charakterystycznych dla systemu prawnego Unii Euro-
pejskiej w innych systemach prawa. Autor dokonuje tutaj próby dokonania
rekonstrukcji pojêcia „europeizacja konstytucji” (czy szerzej: „europeizacja pra-
wa”). Wskazuje tym samym na stosunkowo rzadko wystêpuj¹cy w polskiej nauce
termin niestosowany równie¿ w orzeczeniach polskiego Trybuna³u Konstytucyj-
nego, do czego bez w¹tpienia mo¿e nast¹piæ w nied³ugiej przysz³oœci wobec coraz
intensywniejszych politycznych relacji Polska–instytucje Unii Europejskiej.

Przedmiotem kolejnych trzynastu rozdzia³ów s¹ zmiany poszczególnych kon-
stytucji pañstw cz³onkowskich (kolejno: Austrii, Czech, Francji, Holandii, Irlandii,
Litwy, RFN, Polski, Portugalii, Rumunii, S³owacji, S³owenii, W³och i Wielkiej
Brytanii). Autor rozdzia³u traktuj¹cego o europeizacji austriackiej konstytucji
(Szymon Paw³owski) wskazuje na austriackie tradycje konstytucyjne, odwo³uj¹c
siê do rozwi¹zañ z pocz¹tku drugiej dekady XX wieku, co wydaje siê rozwi¹za-
niem nieznajduj¹cym uzasadnienia, ze wzglêdu na odwo³anie siê Autorów pracy
zbiorowej do zmian konstytucji wynikaj¹cych przede wszystkim z procesów
zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹.

Maria Kruk, opisuj¹c zmiany w konstytucji czeskiej równie¿ odwo³uje siê do
przedwojennych tradycji konstytucyjnych. Autorka dokonuje bardzo ciekawego
podsumowania wskazuj¹c na dwanaœcie kroków jakim zosta³a poddana Konsty-
tucja Republiki Czeskiej, w tym na konstytucyjne przygotowanie pañstwa i jego
systemu prawnego do udzia³u w mechanizmach strefy euro.

Pomimo bardzo du¿ych tradycji konstytucyjnych we Francji, w rozdziale
Europeizacja konstytucji w œwietle zmian Konstytucji V Republiki Francuskiej
Katarzyna Kubuj s³usznie, jak siê wydaje, pomija deskrypcjê treœci konstytucji
Republiki I, II, III, IV, a zwraca uwagê na wyj¹tkow¹ strukturê francuskiego mo-
delu konstytucyjnego, tryb zmiany ustawy zasadniczej i ich treœæ ze wskazaniem
na stosunek tych zmian do cz³onkostwa Republiki Francuskiej w strukturach
Wspólnoty (a obecnie Unii) Europejskiej. W tekœcie Kubuj nie zostaje pominiêta
wielka nowelizacja Konstytucji z 2008 roku i jej wp³yw na reformê instytucji sys-
temu politycznego V Republiki.

Micha³ Zió³kowski w rozdziale traktuj¹cym o europeizacji konstytucji holender-
skiej, wyraŸnie odró¿nia zmiany przyjête przed akcesj¹ Królestwa Niderlandów do
Wspólnot Europejskich od nowelizacji przyjêtych po powstaniu Wspólnot, zwra-
caj¹c jednoczeœnie uwagê na marginalnoœæ materii zwi¹zanej z integracj¹ euro-
pejsk¹ na rzecz stopniowego ograniczania ustrojowej pozycji monarchy.

Z kolei w tekœcie Europeizacja Konstytucji Irlandii autorstwa Piotra Radzie-
wicza zauwa¿yæ mo¿na jak wielk¹ rolê w irlandzkim systemie politycznym od-
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grywa³ (i nadal odgrywa) S¹d Najwy¿szy, ale te¿ i instytucja referendum, którego
przeprowadzenie jest ka¿dorazowo wymagane, by Konstytucja mog³a zostaæ
zmieniona. Autor zwraca uwagê, ¿e konstrukcja irlandzkiej konstytucji w sensie
materialnym po³¹czona z koncepcj¹ „zmodernizowanej” otwartoœci ustawy za-
sadniczej, której Ÿród³a nale¿y doszukiwaæ siê w orzecznictwie S¹du Najwy¿sze-
go. Radziewicz s³usznie wskazuje, ¿e organ ten utrudnia (je¿eli nie nie pozwala)
na unifikacjê i europeizacjê irlandzkiej konstytucji.

W rozdziale Europeizacja Konstytucji Republiki Litewskiej Krzysztof Budzi³o
wskazuje na poprawki do konstytucji zwi¹zane z integracj¹ Litwy z Uni¹ Euro-
pejsk¹ przyjête przed 2004 rokiem i po akcesji. W tekœcie Autor zwraca uwagê na
funkcjonowanie S¹du Konstytucyjnego w relacjach z Trybuna³em Sprawiedliwo-
œci UE, ale nie pomniejsza wa¿nej roli orzecznictwa strasburskiego Europejskie-
go Trybuna³u Praw Cz³owieka na interpretacjê przepisów dotycz¹cych praw
cz³owieka w litewskim systemie prawnym.

Stanis³aw Witkowski w rozdziale Zmiany Ustawy Zasadniczej w œwietle
cz³onkostwa Niemiec w UE w bardzo przejrzysty sposób dzieli materiê europeiza-
cji niemieckiej Ustawy Zasadniczej na tryb zmiany oraz na treœæ zmiany z po-
dzia³em na poprawki zwi¹zane z cz³onkostwem RFN w Unii Europejskiej i na te,
które s¹ niezwi¹zane z integracj¹ europejsk¹. Autor zwraca uwagê, ¿e pomimo
sztywnoœci konstytucji, niemiecka Ustawa Zasadnicza podlega³a bardzo wielu
zmianom i dokonuje uwypuklenia kluczowej z punktu widzenia funkcjonowania
ustroju federalnego zmiany z 2006 roku.

Wobec zaledwie dwóch zmian Konstytucji RP Marzena Laskowska w roz-
dziale Przyczyny i skutki zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997
roku a cz³onkostwo w Unii Europejskiej i utrudnionej proceduralnie mo¿liwoœci
jej faktycznej zmiany, zwraca uwagê na sztywny charakter polskiej konstytucji.
W kontekœcie przekazania kompetencji organów w³adzy pañstwowej na rzecz or-
ganizacji miêdzynarodowej lub organu miêdzynarodowego Autorka zwraca uwa-
gê na niedopuszczalnoœæ zmiany Konstytucji RP w drodze ratyfikacji umowy
miêdzynarodowej, nie pomijaj¹c pojawiaj¹cej siê w doktrynie dyskusji naukowej
co do mo¿liwoœci zmiany treœci ustawy zasadniczej w drodze zmiany jej wy-
k³adni. Autorka nie przedstawia czytelnikowi jedynie stanu zmian w polskiej kon-
stytucji, ale zwraca uwagê na zmiany projektowane i postulowane, co nale¿y
doceniæ wobec tocz¹cej siê dyskusji wœród przedstawicieli polskiej doktryny, jak
i samych polityków co do koniecznoœci nowelizacji w zwi¹zku z planowanym
w niedalekiej przysz³oœci wst¹pieniem do strefy euro czy postulatami sformu³owa-
nymi przez parlamentarn¹ komisjê nadzwyczajn¹ opieraj¹cymi siê na: stworzeniu
warunków brzegowych cz³onkostwa Polski w UE, doprecyzowaniu kompetencji
polskich organów w ramach procesów decyzyjnych UE (przede wszystkim Prezy-
denta RP, Rady Ministrów i obu izb parlamentu), uproszczeniu procedury zmian
traktatowych, uregulowaniu trybu wyst¹pienia Polski z UE, a tak¿e na problemie
praw wyborczych do Parlamentu Europejskiego i statusu prawnego obywateli
UE, którzy nie s¹ obywatelami polskimi.
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W rozdziale Europeizacja Konstytucji Portugalii z 1979 roku Anna £abno
opisuje zmiany Konstytucji w sposób chronologiczny, dziel¹c podrozdzia³ drugi
na siedem czêœci, których treœci¹ jest kolejne siedem nowelizacji z lat: 1982,
1989, 1992, 1997, 2001, 2004 i 2005. Poza wskazaniem treœci tych nowelizacji,
Autorka wskazuje miejsce prawa miêdzynarodowego w portugalskim systemie
Ÿróde³ prawa, a nastêpnie zwraca uwagê na konstytucyjn¹ klauzulê europejsk¹
i problem artyku³u ósmego portugalskiej ustawy zasadniczej. Do 2004 roku miej-
sce prawa stanowionego przez instytucje Unii Europejskiej okreœla³ ustêp trzeci
artyku³u ósmego (zgodnie z nim normy ustanowione przez w³aœciwe organy or-
ganizacji miêdzynarodowych, których Portugalia jest cz³onkiem, obowi¹zuj¹
bezpoœrednio w porz¹dku wewnêtrznym, je¿eli tak zosta³o ustanowione w sto-
sownych traktatach za³o¿ycielskich). Dodanie kolejnego ustêpu do tego artyku³u
spowodowa³o uznanie, ¿e stosowanie zarówno norm traktatowych, jak i norm wy-
danych przez instytucje UE odbywa siê z uwzglêdnieniem zasad demokratyczne-
go pañstwa prawnego, jednak doprowadzi³o równie¿ do pojawienia siê pytania
o zasadê prymatu prawa europejskiego w portugalskim porz¹dku prawnym i miej-
sce konstytucji w tym porz¹dku. Pytanie o miejsce ustawy zasadniczej wobec
unijnej zasady prymatu prawa wspólnotowego pojawi³o siê równie¿ w Polsce.

Rumunia jest pañstwem, które przyst¹pi³o do Unii Europejskiej dopiero
w 2007 roku. Jedyn¹ zmian¹ konstytucji o jakiej wspomina Jacel Falski w rozdziale
Demokratyczno-liberalno-proeuropejskie zmiany w Konstytucji Rumunii jest nowe-
lizacja rumuñskiej ustawy zasadniczej, do której dosz³o w 2003 roku. Zmiana ta zo-
sta³a jednak przeprowadzona w sposób komplementarny tak, by rumuñski porz¹dek
prawny zosta³ prawid³owo przystosowany do regu³ panuj¹cych w unijnym systemie
prawnym. I tak, inaczej ni¿ w Polsce, jeszcze przed akcesj¹ Rumunii do UE, przyjê-
to konstytucyjne regulacje dotycz¹ce ekstradycji obywateli rumuñskich.

W kolejnych rozdzia³ach Autorzy podjêli próbê zanalizowania wp³ywu cz³onko-
stwa w Unii Europejskiej na treœæ konstytucji S³owacji, S³owenii i W³och. W przy-
padku konstytucji s³owackiej, Jerzy Rychlik analizuje kolejne etapy procedowania
nad poprawk¹ do ustawy zasadniczej (od wskazania podmiotów inicjatywy ustrojo-
dawczej, poprzez trzy czytania w parlamencie, koñcz¹c na promulgacji). W pod-
rozdziale czwartym Autor dokonuje wnikliwej analizy kolejnych zmian w treœci
s³owackiej konstytucji z oznaczaniem kadencji Rady Narodowej, kiedy dana popraw-
ka zosta³a przyjêta, wskazuj¹c ¿e najwa¿niejsze zmiany Konstytucji Republiki
zwi¹zane z europeizacj¹ s³owackiego systemu prawnego zosta³y przyjête w przed-
dzieñ akcesji S³owacji do Unii Europejskiej. Jerzy Cemniewski w rozdziale Europe-
izacja Konstytucji Republiki S³owenii wskaza³, ¿e pañstwo to by³o kolejnym, które
– dostrzegaj¹c niezgodnoœæ decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu
aresztowania z ustaw¹ zasadnicz¹ – doprowadzi³o do usuniêcia przeszkód w mo-
¿liwoœci korzystania z tej decyzji ramowej jeszcze przed akcesj¹ pañstwa do Unii
Europejskiej. W rozdziale traktuj¹cym o europeizacji konstytucji w³oskiej Jan Waw-
rzyniak zwraca uwagê, poza relacj¹ w³oskiego prawa konstytucyjnego z prawem UE,
na projekty zmian Konstytucji Republiki, które nie wesz³y w ¿ycie.
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Bez w¹tpienia jednym z najciekawszych rozdzia³ów pracy pod redakcj¹ Kata-
rzyny Kubuj i Jana Wawrzyniaka jest ten, w którym Ewa Pop³awska podejmuje
niezwykle z³o¿ony problem relacji zmian ustrojowych w zwi¹zku z cz³onko-
stwem we Wspólnotach Europejskich (a dzisiaj w Unii Europejskiej) Zjednoczo-
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej (dalej: Zjednoczonego
Królestwa). Autorka, dostrzegaj¹c wyj¹tkow¹ na skalê europejsk¹ konstrukcjê
konstytucji brytyjskiej wskazuje na z³o¿onoœæ problemu, na który sk³ada siê: funda-
mentalna z punktu widzenia brytyjskiego prawa konstytucyjnego zasada suweren-
noœci parlamentu (znana równie¿ w literaturze pod nazw¹ supremacji parlamentu
lub nadrzêdnoœci parlamentu), w³¹czenie do porz¹dku prawnego Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci w zwi¹zku z promulgacj¹
ustawy o prawach cz³owieka (Human Rights Act 1998), ustawa o Wspólnotach
Europejskich (European Communities Act 1972), a tak¿e reforma konstytucyjna,
w której efekcie pozbawiono Izbê Lordów kompetencji orzekania jako najwy¿-
szej instancji s¹dowej. Ewa Pop³awska s³usznie zwraca uwagê, ¿e procesy dewo-
lucyjne, wbrew temu co mog³oby siê wydawaæ, nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na
cz³onkostwo Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej. Przedostatni roz-
dzia³ zosta³ podzielony przez Autorkê na osiem podrozdzia³ów. Taka systematyka
jest w pe³ni uzasadniona ze wzglêdu na specyfikê brytyjskiego prawa konstytu-
cyjnego, co zauwa¿a sama Autorka2. Po tym jak w pierwszych trzech podroz-
dzia³ach Autorka wskazuje na wyj¹tkowoœæ brytyjskiego prawa konstytucyjnego,
w podrozdziale czwartym Pop³awska rozpatruje problem postêpowania ustawo-
dawczego w odniesieniu do ustaw najwa¿niejszych z punktu widzenia ustroju
brytyjskiego i relacji pañstwa z Uni¹ Europejsk¹ (trzy ustawy dewolucyjne, usta-
wa o Wspólnotach Europejskich). W podrozdziale pi¹tym Autorka zwraca uwagê
na ciekaw¹ sytuacjê prawno-polityczn¹, w której znalaz³o siê Zjednoczone Kró-
lestwo z chwil¹ przyjêcia Traktatu brukselskiego z 1972 roku (na jego mocy doro-
bek wspólnotowy sta³ siê czêœci¹ prawa brytyjskiego) oraz przeprowadzonego
trzy lata póŸniej referendum w sprawie cz³onkostwa Zjednoczonego Królestwa
w strukturach wspólnotowych. W podrozdziale szóstym Autorka dokonuje anali-
zy wp³ywu ustawy o Wspólnotach Europejskich na funkcjonowanie brytyjskiego
porz¹dku prawnego poprzez odwo³anie siê do kluczowych z punktu widzenia
ustrojodawcy orzeczeñ s¹dowych: Macarthys Ltd v. Smith z 1979 roku i Jackson
v. Attorney General z 2005 roku. Wysoka wartoœæ omawianego rozdzia³u jest
równie¿ rezultatem podjêtej przez Autorkê analizy treœci i okolicznoœci uchwale-
nia ustawy o Unii Europejskiej z 2011 roku (European Union Act 2011), czyli
w roku publikacji pracy zbiorowej bêd¹cej przedmiotem niniejszej recenzji.

W rozdziale ostatnim, Krzysztof Wójtowicz, zwracaj¹c uwagê na otwarcie
krajowego porz¹dku prawnego na prawo miêdzynarodowe, dokonuje podsumo-
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wania treœci zawartych we wczeœniejszych rozdzia³ach. W ostatnim podrozdziale
wysuwa doœæ oczywiste wnioski: istnieje tendencja co do dostosowywania treœci
konstytucji pañstw europejskich do politycznych i prawnych uwarunkowañ
wspó³pracy pañstw z organizacjami miêdzynarodowymi, czego przejawem jest
zapisanie w konstytucjach europejskich swego rodzaju dyspozycji do powierzenia
organizacji miêdzynarodowej kompetencji przypisanych do tej pory do suwerennej
w³adzy pañstwowej. Autor odwo³uje siê do pojawiaj¹cej siê we wczeœniejszych
rozdzia³ach koncepcji istnienia „materialnych granic” cz³onkostwa pañstwa w UE,
które s¹ wyra¿one expressis verbis w samych konstytucjach (np. poprzez okreœle-
nie pewnych przepisów konstytucyjnych jako niezmienialnych), b¹dŸ s¹ wyinter-
pretowywane z jej tekstu przez krajowe s¹dy konstytucyjne.

Podsumowuj¹c, Europeizacja konstytucji pañstw Unii Europejskich jest przeja-
wem pojawiaj¹cej siê w ostatnich kilku latach tendencji ukazywania siê na rynku
wydawniczym opracowañ traktuj¹cych o przemianach polityczno-prawnych, któ-
rych przedmiotem jest pañstwo w ramach szeroko rozumianego systemu Unii Euro-
pejskiej. Praca zbiorowa pod redakcj¹ dr K. Kubuj i prof. J. Wawrzyniaka jest
jednym z najlepszych polskich opracowañ politologicznych i prawnych anali-
zuj¹cych relacje konstytucji pañstw europejskich z instytucjami i porz¹dkiem praw-
nym Unii Europejskiej. Kwesti¹ wart¹ uzupe³nienia w kolejnej publikacji jest
przedmiotowy zakres opracowania: Autorzy skupiaj¹ swoj¹ uwagê tylko na czter-
nastu z dwudziestu siedmiu pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Kolejn¹
kwesti¹ wart¹ poprawy jest brak ujednoliconej konstrukcji poszczególnych roz-
dzia³ów (poza wstêpem i podsumowaniem), co wynika zapewne z pozostawienia
Autorom szerokiej autonomii co do konstrukcji owych czêœci pracy zbiorowej. Ów
brak ujednolicenia utrudnia sprawne poruszanie siê po pracy (np. rozdzia³ do-
tycz¹cy konstytucji irlandzkiej nie zosta³ przez Autora podzielony na podroz-
dzia³y). O ile zrozumieæ mo¿na odejœcie od tej formu³y w przypadku systemu
brytyjskiego, który trudno analizowaæ w oparciu o formu³ê charakterystyczn¹ dla
konstytucji pozosta³ych pañstw europejskich, o tyle przyjêcie ujednoliconej for-
mu³y w przypadku pañstw „Europy kontynentalnej” wydaje siê wysoce po¿¹dane.

Wysoka jakoœæ merytoryczna recenzowanej pozycji uzasadnia koniecznoœæ wyda-
nia przez Autorów kolejnego tomu, w którym powinna zostaæ omówiona europeizacja
konstytucji Belgii, Bu³garii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Luk-
semburga, £otwy, Malty, Szwecji i Wêgier. Równie ciekaw¹ wydaje siê byæ ewentual-
na publikacja traktuj¹ca o europeizacji konstytucji pañstw ba³kañskich, które znajduj¹
siê obecnie wœród pañstw aspiruj¹cych do cz³onkostwa w Unii Europejskiej.

Zdecydowanie mo¿na poleciæ niniejsz¹ pracê zarówno badaczom prawa konstytu-
cyjnego pañstw europejskich, jak i studentom prawa, politologii i stosunków miêdzyna-
rodowych jako pozycjê uzupe³niaj¹c¹ wiedzê w zakresie przedmiotów: wspó³czesne
systemy polityczne, prawo europejskie, prawo wspólnotowe i prawo konstytucyjne.

Marcin £UKASZEWSKI

Poznañ
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Elena Korosteleva, The European Union and its Eastern
Neighbours. Towards a more ambitious partnership?,
Routledge 2012, ss. 188.

Elena Korosteleva w swojej ksi¹¿ce bada stosunki zewnêtrzne Unii Europej-
skiej z jej wschodnimi s¹siadami. Praca jest owocem intensywnych badañ opar-
tych na ankietach, pog³êbionych wywiadach przeprowadzonych przez Autorkê
z osobami zajmuj¹cymi kluczowe stanowiska w Bia³orusi, Ukrainie, Rosji,
Mo³dawii oraz w Brukseli. Jak s³usznie zauwa¿a Korosteleva, Europejska Polity-
ka S¹siedztwa (2004) oraz Partnerstwo Wschodnie (2009) utworzy³y now¹ formê
stosunków z s¹siadami UE. Jest to specyficzne partnerstwo oparte na przyjmowa-
niu wspólnych wartoœci. Korosteleva proponuje interesuj¹ce podejœcie do relacji
pomiêdzy UE a jej wschodnimi s¹siadami, mianowicie podejmuje ona próbê
wskazania zale¿noœci pomiêdzy partnerstwem (partnership) a zarz¹dzaniem
(governance).

Praca sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów, wprowadzenia i wniosków. Rozdzia³
pierwszy przedstawia szerok¹ dyskusjê na temat partnerstwa jako g³ównego pojê-
cia stosunków Unii Europejskiej (UE) ze wschodnimi s¹siadami. Ukazane s¹ tu
definicje partnerstwa jako instytucji wspó³pracy w stosunkach miêdzynarodo-
wych. Autorka wymienia warunki i strategiê niezbêdn¹ dla efektywnej realizacji
partnerstwa. Przedstawia te¿ genealogiê partnerstwa UE z pañstwami trzecimi: od
Ÿróde³ pomocowych do partnerstwa strategicznego. W pierwszym rozdziale Au-
torka wychodzi od zdefiniowania pojêcia „partnerstwo”, jego rozumienia i zna-
czenia, a tak¿e sposobów jego osi¹gniêcia. Korosteleva zwraca szczególn¹ uwagê
na stosunki pomiêdzy partnerstwem i zarz¹dzaniem (governance) w zewnêtrz-
nych relacjach UE. Jej zdaniem, w stosunkach zewnêtrznych UE odnosz¹cych siê
do partnerstwa, mo¿na zaobserwowaæ trzy rodzaje taksonomii. Po pierwsze, part-
nerstwo jako uzupe³nienie zarz¹dzania UE, czego doskona³ym przyk³adem mo¿e
byæ udzielanie pomocy przez Uniê pañstwom trzecim. W stosunkach z Afryk¹ za-
inicjowano now¹ Wspóln¹ Strategiê Afryka–UE (2007). Po drugie, partnerstwo
rozumiane jako nieœwiadome, mimowolne zast¹pienie zarz¹dzania, czego ilustra-
cjê stanowi strategiczne partnerstwo UE wobec Stanów Zjednoczonych (kluczo-
wy gracz œwiatowy), Rosji i Chin. Stosunki UE z Chinami s¹ istotne z uwagi na
fakt, i¿ obaj partnerzy dysponuj¹ znacz¹c¹ globaln¹ si³¹ polityczn¹, mo¿liwoœcia-
mi i odpowiedzialnoœci¹. Jak trafnie pisze Korosteleva, Rosja – jako s¹siad UE
– pocz¹tkowo zosta³a w³¹czona do Europejskiej Polityki S¹siedztwa i poczu³a siê
g³êboko zniewa¿ona. Jako wielkie samowystarczalne pañstwo, maj¹ce wyrobio-
ny w³asny pogl¹d na integracjê europejsk¹, w przeciwieñstwie do pozosta³ych
mniejszych pañstw Europy Wschodniej i Kaukazu Pó³nocnego, przesta³a byæ ob-
jêta EPS. Z punktu widzenia Moskwy partnerstwo z UE mo¿e byæ budowane na
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równej wspó³pracy z Uni¹ i uwzglêdnieniu tak¿e rosyjskich interesów, a nie tylko
unijnych. Po trzecie wreszcie, partnerstwo jako uzupe³nienie struktury unijnego
zarz¹dzania, stworzone na potrzeby s¹siedztwa. Dope³nienie zarz¹dzania UE
najbardziej widoczne jest w formie Partnerstwa Œródziemnomorskiego oraz Part-
nerstwa Wschodniego. Korosteleva stawia w tym rozdziale tezê, i¿ z punktu wi-
dzenia zarz¹dzania – partnerstwo w ramach EPS/PW otrzyma³o nowe znaczenie.
Partnerstwo s³u¿y obecnie nie jako narzêdzie zarz¹dzania, ale raczej jest uzu-
pe³nieniem w stosunkach UE z s¹siadami.

Rozdzia³ drugi bada skomplikowane relacje pomiêdzy partnerstwem a za-
rz¹dzaniem, rozró¿nia „stare” i „nowe” zarz¹dzanie. Autorka podejmuje próbê
ukazania niezwykle trudnej zale¿noœci pomiêdzy partnerstwem (partnership)
a zarz¹dzaniem (governence). Governance UE rozumiane jest przez Korostelev¹
jako funkcja zarz¹dzania z³o¿onymi spo³ecznoœciami poprzez koordynowanie
dzia³añ podmiotów nale¿¹cych b¹dŸ podejmuj¹cych ró¿norak¹ formê wspó³pracy
z UE. Autorka stawia tu tezê, w myœl której, je¿eli nie ma dobrze zdefiniowanego
pojêcia partnerstwa, zewnêtrzne zarz¹dzanie stosowane w relacjach UE z innymi
pañstwami jest nadrzêdne.

Rozdzia³ trzeci porusza stosunki UE z Bia³orusi¹. Analizie poddane zosta³y
struktury i sposoby wzajemnych relacji pomiêdzy tymi podmiotami w ramach
EPS i PW. Ukazana zosta³a krótka historia stosunków unijno-bia³oruskich. Nakre-
œlono skomplikowany charakter oczekiwañ bia³oruskiej polityki zagranicznej.
Omówiono specyfikê relacji bia³orusko-unijnych z perspektywy zarz¹dza-
nie-partnerstwo. Autorka podkreœla ograniczone zalety mniej hierarchicznej
struktury zarz¹dzania, które dotycz¹ g³ównie obszarów wspó³pracy handlowej,
nie zaœ politycznej. Korosteleva zaznacza, ¿e gdy zwi¹zek jest uwarunkowany
hierarchicznie nieelastycznie, szczególnie w zakresie acquis, wówczas zacieœnie-
niu ulega polityka graniczna po stronie Bia³orusi, a to z kolei skutkuje impasem
w stosunkach z UE. Zdaniem Koroselevej, Unia nie jest w stanie zwiêkszyæ swe-
go wp³ywu na ten kraj z uwagi na fakt nieumiejêtnego postrzegania geopolityki
i uwarunkowañ kulturowych, w jakich tkwi Bia³oruœ.

W rozdziale czwartym Autorka bada historiê stosunków UE i Ukrainy, wy-
punktowuj¹c sukcesy oraz niepowodzenia polityki UE w tym pañstwie. Ukraina
formalnie do niedawna uznawana by³a za pioniera integracji europejskiej objête-
go EPS i PW. Korosteleva przypomina, ¿e Ukraina by³a pierwszym pañstwem
w Europie Wschodniej, które zaanga¿owa³o siê w stosunki z UE w czerwcu 1994 r.
w ramach Porozumienia o Partnerstwie i Wspó³pracy (Partnership and Coopera-
tion Agreement). Z powodu wewnêtrznych napiêæ oraz piêcioletniej prezydentury
Wiktora Janukowycza zatrzymaniu uleg³ proces europeizacji Ukrainy. Do nie-
dawna Kijów stosowa³ now¹, pragmatyczn¹ politykê zagraniczn¹, celem której
by³o zrównowa¿enie stosunków zarówno z UE, jak i Federacj¹ Rosyjsk¹.

Rozdzia³ pi¹ty dotyczy stosunków Mo³dawii i UE. Autorka wychodzi za³o¿e-
nia, i¿ Mo³dawia jest najbardziej chêtnym pañstwem w regionie do dopasowania
siê i spe³nienia wymogów UE. Trudnoœci w realizacji wynikaj¹ nie tylko z wew-
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nêtrznych czynników, ale te¿ z balansowania Mo³dawii pomiêdzy UE i Rosj¹.
Szeroko zakrojone badania dowiod³y, i¿ ogromny euroentuzjam mieszkañców
Mo³dawii ustêpuje pragmatyzmowi na rzecz zacieœniania sojuszu z Rosj¹.

Praca przygotowana przez Elenê Korostelev¹ nie jest ³atwa w odbiorze nie tylko
ze wzglêdu na trudny jêzyk (zbyt wyrafinowane s³ownictwo), ale tak¿e poruszan¹
problematykê. Zgrabne ujêcie specyficznych zale¿noœci pomiêdzy partnerstwem
a zarz¹dzaniem w polityce UE jest wymagaj¹cym zadaniem. Niew¹tpliw¹ zalet¹
recenzowanej pracy jest przede wszystkim nowatorskie podejœcie do tematu i do-
bre w nim rozeznanie Autorki.

El¿bieta KU¯ELEWSKA

Bia³ystok
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A. £awniczak, Monarchiczne i republikañskie g³owy pañstw
w Europie, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wroc³aw 2011,
ss. 400, ISBN: 9788360631423, format B5.

W ostatnich kilku latach tematyka prawa konstytucyjnego pañstw europej-
skich w polskiej literaturze naukowej prze¿ywa swego rodzaju renesans. Przeja-
wem tego s¹ bardzo interesuj¹ce analizy porównawcze systemów politycznych
tych pañstw, które pojawi³y siê na rynku wydawniczym w ostatnich szeœciu la-
tach: Zasady zmiany konstytucji w pañstwach europejskich (red. Rados³aw i Sabina
Grabowscy, 2008), Prawo wyborcze na urz¹d prezydenta w pañstwach europej-
skich (red. S. Grabowska, 2007), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje pañstw cz³on-
kowskich (red. Pawe³ Sarnecki, 2007), czy te¿ klasyczne dla studentów politologii
pozycje: Ustroje konstytucyjne pañstw wspó³czesnych (red. P. Sarnecki, 2007)
i Ustroje pañstw wspó³czesnych (Andrzej Pu³³o, 2007). Sam Autor monografii
bêd¹cej przedmiotem niniejszej recenzji przywo³uje jeszcze kilka innych (m.in.
Systemy polityczne wspó³czesnej Europy autorstwa Andrzeja Antoszewskiego
i Ryszarda Herbuta, 2008). Nale¿y podkreœliæ, ¿e stosunkowo niewiele pozycji
naukowych zostaje poœwiêcone samej instytucji g³owy pañstwa w ujêciu porów-
nawczym. Jednak nawet wtedy, gdy do takiej analizy ju¿ dochodzi, zauwa¿yæ
nale¿y znacz¹c¹ dysproporcjê w opisywaniu pozycji ustrojowej monarchy w sto-
sunku do opisu pozycji prezydenta na rzecz opracowañ traktuj¹cych o republikañ-
skich g³owach pañstwa.

W 2011 roku nak³adem wroc³awskiego wydawnictwa Kolonia Limited uka-
za³a siê monografia Monarchiczne i republikañskie g³owy pañstw w Europie.
Zdecydowanie mo¿na poleciæ ow¹ monografiê jako œwietne uzupe³nienie listy
wymienionych wy¿ej pozycji. Czterystustronicowe opracowanie autorstwa dok-
tora Artura £awniczaka, warszawskiego konstytucjonalisty, jest przyk³adem do-
skonale opracowanej analizy porównawczej rozwi¹zañ prawnych przyjmowanych
przez europejskich ustrojodawców.

Monografia zosta³a podzielona na trzy rozdzia³y poprzedzone wstêpem. Opra-
cowanie koñczy siê zakoñczeniem i obszern¹ bibliografi¹. W pierwszym, niespe³na
piêædziesiêciostronicowym rozdziale, Autor dokona³ analizy podstawowego roz-
ró¿nienia systemów politycznych na dwie kategorie: pañstw o republikañskiej i mo-
narchicznej formie rz¹dów, odwo³uj¹c siê do klasycznych podzia³ów formy pañstwa
(Platona, Arystotelesa, Cycerona, Monteskiusza). Autor stara siê wskazaæ na cechy
charakterystyczne obu form rz¹dów. Wskazuje przy tym, ¿e modelowa monarchia
opiera siê na dziedzicznym i do¿ywotnim sprawowaniu w³adzy1. Wydaje siê, ¿e
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c³aw 2011, s. 19.



traktuje przy tym monarchie elekcyjne jako swoiste odstêpstwo od normy, a nie
jedynie jedno z dwóch mo¿liwych rozwi¹zañ przyjêtych przez ustrojodawcê2.
Staje tym samym w jednym szeregu z autorami, którzy monarchiê elekcyjn¹ trak-
tuj¹ jako swoiste monstrum poœród œwiata monarchii (dziedzicznych)3 i republik,
które utrudnia ich klasyfikacjê. Jednoczeœnie s³usznie zwraca uwagê na to, ¿e
w przypadku do¿ywotniego sprawowania w³adzy przez niektórych prezydentów
(przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by Josip Broz Tito albo Saparmurat Nijazow) nie
mamy do czynienia z quasi-monarchiami, ale wypaczonymi wariantami modelu
republikañskiego.

Problem specyficznej formu³y g³owy pañstwa w republikach i monarchiach
jest przedmiotem podrozdzia³u czwartego. W tym podrozdziale Autor zwraca
uwagê na funkcjonuj¹ce dwie formu³y g³owy pañstwa: jednoosobow¹ i kolek-
tywn¹. Temat ten jest przedmiotem badañ bardzo niewielu konstytucjonalistów
w Polsce4. Autor, poza krótkim wskazaniem historii wieloosobowej g³owy pañ-
stwa, zabiera g³os w dyskusji o statusie Prezydenta Federalnego i Rady Federalnej
w szwajcarskim systemie politycznym. Przyjmuje za prof. P. Sarneckim, ¿e co
prawda w pañstwie tym nie ma tradycyjnie rozumianej g³owy pañstwa, to status
ten z pewnoœci¹ nie mo¿e byæ przyznany przewodnicz¹cemu Rady Federalnej5,
z czym nale¿y siê zgodziæ.

Przedmiotem rozdzia³u drugiego s¹ europejskie monarchie. W podrozdziale
pierwszym Autor dokonuje ciekawej analizy monarchii, kieruj¹c siê nazwami tych
pañstw. Ten element zainteresowañ geografów politycznych stanowi w przypad-
ku tego opracowania œwietny wstêp do kolejnych podrozdzia³ów. Autor nie pomi-
ja problematycznych ze wzglêdów klasyfikacyjnych podmiotów pañstwowych
(takich jak Andora czy Watykan), jak i parapañstwowych (Zakon Maltañski)6. Do-
strzega problem z jakim politolodzy musz¹ zmierzyæ siê analizuj¹c system poli-
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2 Autor wskazuje, ¿e „zasadniczo w europejskich monarchiach wci¹¿ obowi¹zuje
do¿ywocie”. Ibidem. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e a¿ dwie z szeœciu monarchii elek-
cyjnych na œwiecie znajduj¹ siê na kontynencie europejskim: Andora (jako swoista
monarchia semi-elekcyjna) i Watykan.

3 Autor wskazuje takie ujêcie problemu monarchii elekcyjnych w opracowaniu
W. Zamkowskiego z 1974 roku. Ibidem, s. 20.

4 Wœród nielicznych nie mo¿na nie wspomnieæ chocia¿by o doktorze T. S³omce
(G³owa pañstwa w europejskich systemach politycznych (wybrane problemy), „Polite-
ja” 2007, nr 1 (7); Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujêcie porównawcze,
Warszawa 2005; Model g³owy pañstwa w Europie Œrodkowowschodniej w okresie re-
alnego socjalizmu, w: Przestrzeñ polityki i spraw wyznaniowych, red. B. Górowska,
Warszawa 2004).

5 A. £awniczak, op. cit., s. 51–52.
6 Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników œw. Jana Jerozolimskiego jest po-

wszechnie traktowany jako nieterytorialny podmiot prawa miêdzynarodowego (status
zbli¿ony do Stolicy Apostolskiej).



tyczny Andory, która dla jednych jest ksiêstwem, pryncypatem, dla innych
– wspó³ksiêstwem, a dla jeszcze innych nawet republik¹7. W przypadku Watyka-
nu Autor rozwa¿a mo¿liwoœæ okreœlenia tego najmniejszego pañstwa œwiata jako
republiki wskazuj¹c, ¿e na rzecz tego statusu przemawia „brak w tytulaturze
okreœleñ typowych dla monarchii”8. Wydaje siê jednak, ¿e ani ten ani ¿aden inny
argument nie mo¿e pozostawiaæ w¹tpliwoœci co do monarchicznej formy tego mi-
kropañstwa.

W kolejnych podrozdzia³ach Autor wskazuje na pozycjê ustrojow¹ monar-
chów poprzez wskazanie ich relacji z innymi organami pañstwa (monarchowie
a w³adza prawodawcza, egzekutywa i wymiar sprawiedliwoœci). Autor dokonuje
ciekawej analizy stosunku liczby izb parlamentarnych do funkcjonowania monar-
chicznej formy rz¹dów, wskazuj¹c tym samym, ¿e wobec likwidacji stanów, których
emanacj¹ by³y izby parlamentarne9 i braku federacyjnego ustroju terytorialnego
wspó³czesnych monarchii europejskich, ustrojodawcy musieli znaleŸæ inn¹ przy-
czynê dla pozostawienia wieloizbowych parlamentów10. Wskazano ponadto, ¿e
funkcjonowanie w rêkach monarchy prawa sankcjonowania ustaw z mo¿liwoœci¹
odmówienia podpisu wraz ze specyficzn¹ rol¹ monarchy w relacjach pañ-
stwo–koœció³, doprowadza w pewnych przypadkach do swego rodzaju zakwestio-
nowania idei suwerennoœci narodu. W myœl klasycznej zasady, ¿e król panuje
a nie rz¹dzi, rola g³owy pañstwa we wszystkich monarchiach europejskich (poza
Watykanem) jest ograniczona niemal do minimum, co pozwala na okreœlenie tych
pañstw ograniczonymi monarchiami konstytucyjnymi (parlamentarnymi). Z tego
schematu zdaj¹ siê wybijaæ Monako i Liechtenstein, w których monarcha nadal
posiada bardzo siln¹ pozycjê ustrojow¹. Autor s³usznie zwraca uwagê, ¿e kompe-
tencje monarchów europejskich w odniesieniu do w³adzy ustawodawczej i wyko-
nawczej ograniczaj¹ siê do dzia³añ jedynie symbolicznych: rozpisywania
wyborów parlamentarnych na ¿yczenie parlamentu11 lub szefa rz¹du, odbierania
przysiêgi od premiera i cz³onków gabinetu, a tak¿e otwierania sesji parlamentu.

Autor wskazuje ponadto rolê g³owy pañstwa w polityce zagranicznej i w za-
kresie obronnoœci pañstwa, która skupia siê w g³ównej mierze na reprezentowaniu
pañstwa w stosunkach miêdzypañstwowych i/lub podpisywaniu umów miêdzy-
narodowych. Ciekaw¹ kwesti¹ z punktu widzenia funkcjonalnoœci rozwi¹zañ
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7 Ibidem, s. 61.
8 Ibidem, s. 62.
9 Do dzisiaj tradycyjnie przyjmuje siê, ¿e Parlament Zjednoczonego Królestwa

sk³ada siê z trzech czêœci: dwóch izb (Izba Gmin i Izba Lordów) oraz monarchy,
stoj¹cego na czele w³adzy ustawodawczej.

10 Ibidem, s. 82.
11 Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e obowi¹zuj¹cy od wieków zwyczaj rozpi-

sywania przedterminowych wyborów do Izby Gmin w 2011 roku zosta³ przerwany ze
wzglêdu na uchwalon¹ w tym roku ustawê o kadencji parlamentu (Fixed-term Parlia-
ments Act, 2011).



ustrojowych jest pozycja monarchy w stosunkach z rz¹dem w odniesieniu do poli-
tyki obronnej pañstwa. Z jednej strony monarchia konstytucyjna zak³ada przenie-
sienie niemal wszelkich dzia³añ polegaj¹cych na „rz¹dzeniu” na rêce gabinetu, ale
z drugiej – pozostawanie najwy¿szego dowództwa armii w gestii g³owy pañstwa.
A. £awniczak wskazuje w tym miejscu na tendencjê przekazywania zarz¹dzania
wojskiem de facto w rêce rz¹du jako ca³oœci (czy te¿ indywidualnie w rêce odpo-
wiedniego ministra i/lub szefa rz¹du) i pozostawiania tytulatury sugeruj¹cej
zwierzchnictwo nad si³ami zbrojnymi na osobie zasiadaj¹cej na tronie.

W monografii znaleŸæ mo¿na wskazanie tendencji w prawie sukcesji, która
w coraz wiêkszym zakresie do tronu dopuszcza kobiety (zmiany dokona³y siê
w tej mierze w Danii, Belgii i Monako). Poza Watykanem12, wœród pañstw euro-
pejskich nie znajdziemy zatem obecnie pañstwa, które wyklucza³oby kobiety
z mo¿liwoœci otrzymania monarszej korony. Rozdzia³ koñczy siê analiz¹ Autora
podejmuj¹c¹ znaczenie g³owy pañstwa we wspó³czesnych monarchiach. Wydaje
siê, ¿e winna siê tutaj znaleŸæ szeroka analiza mo¿liwej przysz³oœci monarchicz-
nej formy rz¹dów zarysowana jedynie w zakoñczeniu ca³ej monografii.

W dziesi¹tym podrozdziale („Pozosta³e uprawnienia monarchów”) Autor
wskazuje na uprawnienia monarchów, które nie znalaz³y siê w pozosta³ych pod-
rozdzia³ach. Wydaje siê, ¿e informacje zawarte w tym niewielkim podrozdziale
mog³yby zostaæ umieszczone w innych podrozdzia³ach (np. uprawnienie wyda-
wania lub odbierania paszportu w podrozdziale traktuj¹cym o uprawnieniach
g³owy pañstwa w stosunkach z organami egzekutywy) albo mog³yby zostaæ za-
warte w podrozdziale trzecim („Symboliczna, ceremonialna i unifikuj¹ca funkcja
monarchów”)13.

Ostatni rozdzia³ monografii, analogicznie do drugiego, rozpoczyna siê analiz¹
nazwy pañstwa w odniesieniu do panuj¹cego w pañstwie ustroju politycznego
i formy g³owy pañstwa. Równie¿ w podobny sposób dokonana zosta³a analiza po-
jêcia suwerena i problemu podzia³u w³adzy. O ile w przypadku monarchii proble-
matyka ta rodzi wiele trudnoœci klasyfikacyjnych, o tyle w przypadku pañstw
republikañskich zasad¹ jest, ¿e w³adza nale¿y do spo³eczeñstwa (Narodu, Ludu)
i jest wykonywana przez jego przedstawicieli lub przez samych obywateli w ra-
mach instytucji demokracji bezpoœredniej.

W podrozdziale czwartym Autor dokonuje analizy zapisu konstytucyjnych
stosunków g³owa pañstwa–parlament, który jest póŸniej przedmiotem analiz poli-
tologów co do parlamentarno-gabinetowego albo parlamentarno-prezydenckie-
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12 Poza Watykanem warto równie¿ wspomnieæ o Andorze, w której wspó³ksiê-
ciem episkopalnym mo¿e byæ wy³¹cznie mê¿czyzna. Wspó³ksiêciem francuskim kil-
kukrotnie by³a ju¿ kobieta (ostatni raz w XVI wieku – Joanna d’Albret, królowa
Nawarry i hrabina Foix).

13 Nie podlega w¹tpliwoœci, ¿e choæby wrêczanie Nagrody Nobla przez szwedz-
kiego monarchê do takich funkcji nale¿y.



go systemu rz¹dów. Silna pozycja republikañskiej g³owy pañstwa (a przynajmniej
silniejsza ni¿ ma to miejsce w przypadku monarchów) przejawia siê w oczywisty
sposób w ograniczeniu roli parlamentu. Skrajnym tego przejawem jest chocia¿by
wskazane przez Autora przypisanie prezydenta Grecji do organów w³adzy ustawo-
dawczej14. Autor, podobnie jak mia³o to miejsce w przypadku monarchii, analizuje
problem unikameralizmu/bikameralizmu w odniesieniu do struktury terytorialnej
pañstwa. Równie¿ analogicznie do rozdzia³u traktuj¹cego o monarchiach, A. £aw-
niczak zwraca uwagê na kompetencje prezydentów w kwestiach rozpisywania
wyborów do parlamentu i wyznaczania daty pierwszego posiedzenia tego organu.

Pomimo istnienia ró¿nego rodzaju instytucji demokracji bezpoœredniej w mo-
narchiach, Autor funkcjonowanie owych instytucji w odniesieniu do republikañ-
skiej g³owy pañstwa poruszy³ w osobnym podrozdziale tylko w przypadku
republik. Choæ jest to daleko id¹ce uproszczenie, wynika to zapewne z wiêkszej
popularnoœci tej formy sprawowania w³adzy przez spo³eczeñstwo w republikach
i wiêkszej roli g³owy pañstwa w uczestniczeniu w tym procesie ni¿ ma to miejsce
w monarchiach15.

Pozosta³e podrozdzia³y zosta³y skonstruowane na podobnej zasadzie jak mia-
³o to miejsce w przypadku monarchii: stosunki g³owa pañstwa–egzekutywa,
g³owa pañstwa–wymiar sprawiedliwoœci, rola g³owy pañstwa w stosunkach miê-
dzypañstwowych i w kwestii obronnoœci. Kolejnym podrozdzia³em jest analo-
giczny katalog uprawnieñ „innych”.

W przypadku podrozdzia³u „Odpowiedzialnoœæ republikañskich g³ów pañ-
stwa” Autor dokona³ s³usznego, jak siê wydaje, rozró¿nienia na odpowiedzial-
noœæ konstytucyjn¹ i polityczn¹. Takiego systematycznego rozró¿nienia nie
poczyniono w rozdziale traktuj¹cym o monarchicznych g³owach pañstwa.

Ostatni podrozdzia³ stanowi œwietn¹ analizê pozycji prezydenta w ca³ym sys-
temie politycznym. Jest on prób¹ dokonania generalizacji procesów dokonuj¹cych
siê w ustrojach politycznych republik europejskich w ostatnich kilkudziesiêciu la-
tach. Autor zwraca uwagê na problem sposobu wyboru republikañskiej g³owy
pañstwa. Wybór prezydenta przez parlament ogranicza jego rolê do funkcji repre-
zentacyjnej, czego idealnym przyk³adem jest g³owa pañstwa RFN, a wybór pre-
zydenta przez obywateli po³¹czony z brakiem nawet szerokich uprawnieñ
doprowadza do powstania dwóch silnych oœrodków, które mog¹ ze sob¹ rywalizo-
waæ (casus rywalizacji polskiego szefa rz¹du z prezydentem).

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e monografia dra £awniczaka jest jed-
nym z najlepszych polskich opracowañ politologicznych analizuj¹cych konstytu-
cyjne umiejscowienie instytucji g³owy pañstwa w systemach politycznych
pañstw europejskich. Zakres literatury przytoczonej przez Autora jest ogromny.
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14 Ibidem, s. 192.
15 Mo¿liwoœæ rozpisania referendum przez monarchê przewiduje jedynie kilka

konstytucji monarchii (m.in. hiszpañska). Ibidem, s. 134.



Skorzysta³ on bowiem nie tylko, co oczywiste, z aktów prawnych reguluj¹cych
pozycjê ustrojow¹ g³owy pañstwa, ale i z zagranicznych opracowañ, których te-
matem jest instytucja g³owy pañstwa (francuskich, niemieckich, angielskich
i wschodnioeuropejskich). Ponadto, w zwi¹zku z bardzo ograniczonym zakresem
opracowañ dotycz¹cych monarchii, Autor skorzysta³ z artyku³ów zamieszczo-
nych w konserwatywno-narodowych czasopismach (m.in. „M³oda Polska”, „No-
we Pañstwo”, „Najwy¿szy Czas!”, „Pro Fide Rege Et Lege”).

Zdecydowanie mo¿na poleciæ niniejsz¹ monografiê zarówno badaczom pra-
wa konstytucyjnego pañstw europejskich, jak i studentom politologii i stosunków
miêdzynarodowych jako pozycjê uzupe³niaj¹c¹ wiedzê w zakresie przedmiotu
wspó³czesne systemy polityczne.

Marcin £UKASZEWSKI

Poznañ
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