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UPADEK IMPERIUM SOCJALISTYCZNEGO.
PROBA MODELU

1. Wstęp

Upadek systemu realnego socjalizmu stanowił sporą niespodziankę dla
zachodniej sowietologii (zob.: Malia 1993, s. 80-86; Pipes 1993, s. 78-
-79 iprzede wszystkim Rutland l993, s. l09-l24). Jednakże dezintegra_
cja imperium radzieckiego, kt ra nastąpiła na początku lat 90., nie była
przewidywalna nawet w świetle nie-Marksowskiego matęrializmu histo-
rycznego - teorii, na kt rej gruncie na początku lat 80. (Nowak 1980,
l98Ż oraz rozszerzona wersja 1985) sformułowano prognozę o upadku
socjalizmu. U progu lat 90. bowiem Leszek Nowak wysunął - niepo-
twierdzoną jak się p żniej okazało, przez dalszy bieg wydarzeri - pro_
gnozę o wzrastającej agresywności Związku Radzieckiego:

po wyjściu systemu ze stanu deklasacji do stanu pokoju klasowego, kie_
dy to osiąga on minimalną agresywność, będąc zagrożony przez rewolu-
cje wewnętrzne' agresywnoś systemu ponownie wzrasta az do pierw-
szego pasma.

Pociąga to zatem, iż agresywność Związku Radzieckiego po stabili-
zacji sytuacji wewnętrznej ponownie wzrośnie, choć poniżej poziomu
zimnowojennego. Jeśli więc model IV jest prawdziwy, a jego zastoso-
wanie do Związku Radzieckiego poprawne, to można oczekiwać, iż
obecna polityka Gorbaczowa zostanie zastąpiona przez nowąbardziej
agresywną ktokolwiek będzie jej promotorem: komuniści czy niekomu-
niści (Nowak l991, s.224-Ż25).
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Przewidywania tę charakteryzować miały relacje Związku Radziec-
kiego z innymi społecze stwami: USA, Europą Zachodnią i krajami
pozaeuropej skimi. Jednakze w polityce zagranicznej Związku Radziec-
kiego ko ca lat 80' i na początku lat 90. trudno dostrzec przejawy wzra-
stającej agresywności. Zwtązek Radzięcki wycofał się z Afganistanu,
unormował swoje stosunki z Chinami oraz zakoilczył stan zimnej wojny
z krajami ,,wolnego świata''.

o ile na przeszkodzie ujawnienia się wzrastającej agresywności wo-
bec kraj w kapitalistycznych rnogły leżeć, czynniki ekonomicznę -trudno być ,jastrzębiem'' wobec kraj q od kt rych oczekuje się pomo-
cy gospodarczej - o tyle takich przeszk d nie było w relacjach Rosji
(kt ra tymczasem stała się sukcesorem imperialnej polityki Związku Ra_
dzieckiego) z byłymi krajami obozu socjalistycznego, kt re na początku
lat 90. odzyskały pełną suwerenność. R żnica potencjałÓw ludnościo_
wych i gospodarczych, dfugoletnie podporządkowanie etc' sprawiało, że
przynajmniej wobec kraj w byłego obozu prognozowana agresywność
mogłaby wystąpi ' Nic takiego jednak się nie pojawiło' Trudno bowiem
za'przejavł agresywności uznać rachityczne protesty Rosji wobec przy-
nalezności Polski, Czech i Węgier do NATO.

Co więcej, w tym czasie Zwtęek Radziecki pogrĘył się w konflikty
wewnętrzne, kt re można konceptualizować jako konflikt pomiędzy
imperialną klasą władc w a jej prowincjonalnymi odłamami. Doprowa-
dziły one do upadku imperium: wywalczenia niepodległości przez naro-
dy bałtyckie, powstania suwerennych kraj w w Azji Środkowej i ode_

rwania się słowiariskich republik Ukrainy i Białorusi.
W metodologii inspirowanej idealizacyjną teorią nauki rozbieżność

pomiędzy wyprowadzanymi z teorii konsekwencjami a danymi empi_

rycznymi nie prowadzi do natychmiastowego odrzucenia teorii. Zamiast
tego przeprowadza się konkretyzację wyjściowego ujęcia. Poprzez
uwzględnienie pominiętych w modelu wyjściowym czynnikÓw ubocz-
nych zmniejsza się stwierdzona niezgodność z danymi empirycznymi.
Dana teoria zostaje odrzucona dopiero wtedy, gdy okaże się, że żadna
zprzeprowadzonych konkretyzacji nie jest w stanie zredukowa stwięr-
dzonych rozbiezności z danymi empirycznymi. W niniejszym artykule
przeprowadzę więc taką konkretyzację modelu imperium politycznego,
aby w jej świetle można było wyjaśnić brak prognozowanego wzrostu
agresywności imperium socjalistycznego oraz dodatkowo uchwycic oso-
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bliwości rozpadu układu imperialnego na wiele mniejszych organizm w
politycznych.

Prezentowany arrykuł będzie się składać z sześciu rozdział w. W roz_
dziale drugim przedstawię założenia teoretyczne: model podstawowy i glo-
balny teorii społeczeristwa socjalistycznego. W rozdziale trzecim pizedita-
wię ściezki rozpadu imperium, by w nastęnym rozdziale, czwartym, doko_
nać korekty modelu dynamicznego imperiurn politycznego. W rozdziale
piątym przedstawię kr tką ilustrację historyczną naszkicowanego modelu'
aby w ostatnim, sz stym rozdziale dokonać k tkiego podsumowania.

2. Zał oŻenia teoretyczn e

Założe ni a ide alizuj ące
Teoria wladzy w nie-Marksowskim materializmie historycznym opiera się
na metodzie idea|izacji' oznacza to, ze model podstawowy społecze stwa
polityczne go przedstawia wpĘw naj ważniej s zy ch czynnik w, j akim pod_
lega zjawisko władzy. Działanię pozostaĘch czynnik w nu *o.y załozen
idealizujących jest pomijane. W następnych modelach przyjęte założenia
są uchylane, a model podstawowy ukazujący podstawowe żależności jest
konketyzowany - wprowadza się dori dodatkowe, pominięte w wyjścio_
wym ujęciu czynniki. Model podstawowy władzy w nie_Marksowskim
materializmie historycznym (n_Mmh) opiera się na kilku explicite i impli-
cite przyjęĘ ch założeniach idealizuj ących (Nowak 1 99 1, s. b t _sł1. Zakła-
da się w nim mianowicie, że dane społeczeristwo ,S:

(z|) dzieli się jedynie na dwie klasy polityczne: władc w i obywateli;
pomija się w ten spos b zr żnicowanie badanej społeczności na
klasy ekonomiczne i duchowe;

(z2) poziom techniczny środk w przymusu jest stały;
(z3) władcy bezpośrednio stosują Środki przymusu;
(z4) pomija się wpływ instyfucji politycznych;
(z5) pomija się wpĘw doktryn politycznych na rozważane procesy spo_

łeczne;
(z6) jest izolowane zewnętrznie.

Ponadto model ten milcząc o przyjmuje, że:

(z7) uniwersum działarl politycznych nie ulega poszerzeniu.
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opierając się na tym Zestawłę założe idealiĄących, przedstawmy

zatęm podstawowe twicrdzenia modelu podstawowego teorii władzy
w n-Mmhl. Konccpcja ta składa się z części statycznej obrazującej rela_

cje pomiędzy władzą a klasą obywatelską oraz z części dynamicznej,
kt ra rozpatruje kształtowanie się tych relacji w czasie.

Statyka władzy

Teoria ta przyjmuj e, żekażdy obywatel posiada wiązkę preferencji, kt -

re sterują jego działaniami. Wśr d uniwersum dziala obywatelskich
można wyr znić działania autonomiczne i regulowane. Działania regu_

lowane są to takie działania, kt re obywatel podejmuje ze względu na

groźbę represji zastosowanej przez władzę. Natomiast działania autono-

miczne nie są obciążone podobną sankcją ze strony dysponent w środ-

k w przymusu. Są dwie podstawowe metody etatyzacji życia społecz'
nego: terror i biurokratyzacja. Terror polega na ftzycznym wyelimino-
waniu tych spośr d obywateli, kt rzy są ośrodkami nieza|eżnych od
wład} relacji społecznych. Natomiast biurokratyzacja polega na zastą-
pieniu autonomicznych relacji społecznych typu: obywatel-obywatel
przez zetatyzowan e rel acj e sp ołe c zn e typu : obywate l_władca-obywate l.

W ten spos b władza stopniowo przenika do struktury życia społeczne-
go' co powoduje, że niemożliwe jest podjęcie bez jej przyzwolenia ja-
kichkolwięk działa społecznych. Poniewaz zetaĘzowane stosunki spo-
łecznę są mniej efektywne od autonomicznych po przekroczeniu pew-
nego progu etatyzacji, pojawia się tendencja rewa|oryzacji autonomicz-
nych relacji obywatelskich.

I Pełna wersja modelu podstawowego społecze stwa politycznego znajduje się
w: Nowak (l99l, s. 49-'18 i 87-l05). W obecnym kształcie teoria władzy politycznej jest

wielomodelową koncepcją uwzględniającą wpływ ustroj w pa stwowych i organizacji
społeczefrstwa obywatelskiego, świadomości politycznej, agresywności zewnętrznej,
postępu technicznego w zakresie środk w przymusu' relacji sił przymusu zwładząoraz
rywalizacji frakcyjnej (Buczkowski, Nowak l985) na ewolucję układu politycznego.
Kolejne rozwinięcia tej koncepcji badają między innymi wpływ agresji nieskutecznej
i uzależnienia (Brzechczyn l987), r żnych typ w system w politycznych (dwu_ i wie_
lopartyjnych) (Banaszak 1991), działalności tajnej policji (Brzechczyn 1997a, pełna wer-
sja l999) oraz podział w pokoleniowych (Brzechczyn 200l) na ewolucję społecze stwa
politycznego.
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Proporcja pomiędzy działaniami regulowanymi a uniwersum działan
obywatelskich Wznacza poziom alienacji obywatelskiej w danym społe-
cze stwie. od poziomu alienacji obywatelskiej zaleĘ naiężenie oporu spo-
łecznego klasy obywatelskiej. Kiedy odsetęk działan obywatelskich konfro-
lowanych przezwładzęjest niewielki, w społecze stwie panuje pok j społecz-
ny. Powiększanie regulacji władczej, a więc i wzrost alienĘi'obywaielskiej
prowadzi do rosnącego oporu społeczrego, kt ry prry średniowysokim po-
ziomie alienacji obywatelskiej przekształca się * iewoiucję I rodzaju. Jednak-
ze dalszy wzrost regulacji władczej atomizuje i rozbija klasę obywatelską.
Dlatego tęż w obszarze deklasacji' gdzie poziom alienacji obywatelskie.j sta-
je się wysoki, panuje z' powrotem spokoj społeczny. *i.ay natomiasi po_
ziom alienacji obywatelskiej przybierze natężenia skajne,-czyli gdy ,pra_
wie wszystkie'' działania obywatelskie są kontrolo w ane-plzezwładzą w- w-
czas dochodzi do rewolucji obywatelskiej II rodzaju.

Dynamika władzy

Rozwazmy kształtowanie się relacji władza-klasa obywatelska w czasie.
Zał żmy, że w stadium wyjściowym, w fazie postępującej alie-
nacj i obywatelski ej pomiędzy władcami a oiy*ut.lami panuje
pok j klasowy. Konkurencja pomiędzy dysponentami środkami poy*u_
su zmusza typowego władcę do powiększania regulowanej przez siebie
sfery życia społecznego. Ci spośr d władc w, itć:rzy tegt'nie czynią
albo zostaną wyeliminowani ze struktury władzy, albo /wyniku ucze-
nia się zacznąpowiększa swoją sferę wpływow. w następsiwie konku-
rencji władczej zmniejsza się pole autonomii obywatelski.j i *rrusta po_
ziom alienacji obywatelskiej. wzrost oporu politycznego oiywateli stop-
niowo przekształca się w otwartą rewolucji polityc'''i l rćdzaju.

w pierwotnej fazie reworucji I iodiaju konfronta-
cja taka może się zako'ilczyć prze}ranąbądż zwycięstwem obywateli.
W.pierwszym przypadku po stfumieniu ruchu rewolucyjnego władza sto_
suje postrewolucyjny tenor. Dotyka on przede *r'y't[i''itych spośr d
obywateli, ktÓrzy są ośrodkam i nitezależnych powięiitspołecznych. Roz_
bicie klasy obywatelskiej umożliwi a władzy dalsze podporządkowywanie
zycia społecznęgo. W warunkach deklasacji znika |o*i.- jedyny c"yn_
nik zdolny powstrzymać presję władzy: op r obywateli.
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NatomiastwprzypadkuzwycięstwarewolucjipolitycznejIrodzaju
nic istotnego nie ulela zmianie, gdyż elita rewolucyjna konsĘtuuje za-

lążek nowej klasy władc w. Dysponuje ona zrewoltowanymi masami,

nie ,.no*ią. o uzbiojonych oddziaiach paramilitamych, kt re są przecież

siłu*i przymusu. oiatego też po zwycięstwie elita ruchu obywatelskie-

go, prĄmując kontroli nad środkami przymusu' staje się nową klasą

i"łua"o*. Wtedy też na_mocy mechanizm w konkurencji władczej do-

chodzi do makiyrn1,izacji władzy dla niej samej. Ideowi rewolucjoni-

ści, kt rzy nie chcą powiększać wpływ w' zostają wyeliminowani ze

struktury politycznęj, 
"t'yuu 

że sami naucząsię dbac o swoje (materialne)

intercsy. 'fu wyniku tych proces w społecznych zn w wzrasta zakres re-

gulacji władczej,kt ry prowadzi do wzrostu oporu społecznego. op r ten

przekształca się w kolejną rewolucję, zamykając pętlę obywatelską. Re-

wolucja I rodzaju skierowana tymrazemprzeciwko nowej klasie władc w

zn w może zakoilczyć, się zwycięstwem lub porażkąklasy obywatelskiej.

Zwycięstwo powt rzy caĘ proces rozwoju układu klas politycznych od

początku. Jednakze w koricu ktÓraś z rewolucji obywatelskich I rodzaju

zakoitizy się klęską. Zar wno przegrana ruchu obywatelskiego, jak i jego

zwycięstwo prowadzi zatem do wzrostu regulacji władczej. Czy wzrost ten

jest wynikiem działania nowej czy starej elity władzy, zprzyjętej perspek-

Ęwy teoreĘcznej nie ma większego znaczenia.

Deklasacjaobywateli w fazie totalnego zniewolenia po-

zwa|a władcom dalej maksymalizować sfery regulacji bez oporu ze stro-

ny obywateli' Kiedy wszystkie sfery zycia społecznego są kontrolowane

przez władzę' system osiąga stan totalizacji. W tym stadium rozwoju nie

ma juz autonomicznych sfer społecznych, kt re mogĘby by podporząd_

kowane. Jednakże mechanizmy konkurencji władczej nadal wymusza1ąna

typowym władcy powiększanie sfery regulacji. W tej fazie rozwoju spo_

łecznego rywa|izacja polityczna toczy się kosztem sfer zycia społecznego

podporządkowanych już innym władcom. Poniewaz w dalszej konsek-

wencji grozi to destrukcją systemu władzy jako całości, jedynym sposo_

bem podtrzymania struktury politycznej są czystki. Eliminują one bowiem

nadwyżkę kandydat w do władzy, umożliwiając ponowne podporządko_

wanie zwolnionych przez nich obszarÓw społecznych. W tym stadium

ewolucji układu politycznego periodyczne fale terroru, skierowane tym

r azem przeciw człoŃom struktury wladzy, przeryw ają oke sy totalizacj i.
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To błędne koło czystek i samozniewolenia władzy zostaje przerwane
ptzez wzrastającą zdolność klasy obywatelskiej do oporu' W wyniku
przebudzenia obywatelskiego następuje stopniowa rewaloryzacj a nieza-
leżnych od władzy więzi społecznych. Proces ten prowadzi do rewolu_
cji obywatelskiej II rodzaju, kt ra - między innymi z powodu małej
liczby uczestnik w - koriczy się przegraną. Władza, z jednej strony,
represjonuje uczestnik w rewolucji, a z drugiej, aby uniknąć powt rze-
nia następnej rewolucji, udziela koncesji klasie obywatelskiej. Ustępstwa
koriczą zarazem stan samozniewolenia władzy, gdyż wzrost autonomii
obywatelskiej stwarza nowe obszary do ekspansji władczej. Po pewnym
czasiejednakw subfazieetatyzacji fazy cykl iczny ch rewolu-
cji II todzaju w wyniku mechanizm w konkurencji władczej
zn w dochodzi do wzrostu alienacji obywatelskiej. Tym razemjednak
wzrost regulacji wladczej prowadzi do wybuchu kolejnej rewolucji oby-
watelskiej II rodzaju, i to o szerszej bazie społecznej, kt ra wymusza
znacznie większe ustępstwa władzy. Społecze stwo polityczne ewoluuj e
według następującego schematu: rewolucja II rodzaju - deklasacja -ustępstwa - wzrost regulacji władczej - kolejna rewolucja II rodzaju
o szerszej bazie społecznej itd.

Wskutek odrodzenia się społecze stwa obywatelskiego coraz więcej
obywateli uczestniczy w rewolucjach politycznych. Dzięki temu docho-
dzi do rewolucji tak masowej, że władza zamiast od represji musi roz-
począć, od koncesji i to tak znacznych, by doprowadzić do kompromisu
klasowego. We wt rnej f azie rewolucji I rod zaju rozwÓj
społeczny przebiega wedfug wzorca'. rewolucje _ koncesje - wzrost re-
gulacji władczej _ rewolucja o szerszej podstawie społecznej - konce-
sje o większym zakresie itd. Cykl wybuchających rewolucji trwa dop ty,
dop ki system nie osiągnie stanu pokoju klasowego, w kt rym poziom
regulacji władczej staje się akceptowalny dla klasy obywatelskiej2.

Mechanizm agresji

W modelu IV społeczefistwa politycznego (Nowak l991, s. 169_187)
usuwa się załozenie o izolacji tozważanego społeczeristwa politycz-

'Alt.-.,)*ne modele koricowych stadi w rozwoju społeczno-politycznego, zob.
Brzechczyn (1997b) i Adamski (1987).
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nęBo' ZałÓżmy zatem' że rozważany układ międzyspołeczny (ze wzg|ę-
dow stylistycznych będę też posługiwał się pojęciem ,,kaj'') złożony jest

z kilku społeczeristw o podobnej strukturze społecznej spełniających
wszystkie założenia idealizujące (zl-z5; z7). Sąto zatem społecze stwa
dwuklasowe składające się z władzy i klasy obywatelskiej, o stałym po-
ziomię środkÓw przymusu' kt re są obsługiwane bezpośrednio przez
władc w, pozbawione instytucji politycznych i doktryn politycznych.

Udana agresja - podboj innych społeczerlstw przynosi nadzwyczaj-
ne (zewnętrzne) przyrosty regulacji władczej. Tak rozumiana agresyw-
noś układu politycznego nie jest jego cechą stałą, lecz przejawia się
w pewnych fazach ewolucji społeczefrstwa politycznego. od aEre-
sywności okazjonalnej, to jest takiej, kt ra nie wynika zroz-
woju stosunk w klasowych w społeczeristwie agresorze,leczjest wyni-
kiem działania czynnik w losowych osłabiających ofiarę do tego stopnia,
że jej podb j jest możliwy niezalężnię od tego, w jakiej fazie rozwojo-
wej znajduje się agresor, odr znić naleŻy agresywność strukturalną !vy_

nikającą zrozwoju stosunkÓw politycznych w kraju agresorze. W agre-
sywr{bści takiej możnawyr żni dwa pasma. W pierwsze pasmo
a gr e s y wn o ś c i społecze stwo polityczne wchodzi w koricowym sta_

dium fazy postępuj ącej alienacj i obywatelskiej' W wcz as nadzwy czaj-
ny przyrost zewnętrznej regulacji władczej pozwa|a ustabilizować sto-
sunki wewnętrzne i oddalić grożbę wybuchu rewolucji obywatelskiej.
W drugie pasmo agresywności społecze stwo polityczne
wchodzi w fazie zniewolenia. W tym stadium rozwoju społecznego nad-
zw y c zaj ne przyros ty zewnętr znej regul a cj i w ładczej o dsuwaj ą n i ebezpi e-
cze stwo samozniewolenia władzy.

Warto parę zda poświęcić ofterzę agresji. ot ż klasa obywatelska
społeczeristwa, kt re padło ofiarą zwycięskiego podboju, zostaje zdekla-
sowane nięza|eżnie od fazy rozwojowej, w kt rej się znajduje. Podb j
działa więc jak przęgrana rewolucja obywatelska, cofając otiarę agresji,
nteza|ężnie od tego, w kt rej fazie rozvłojowej się znajdowała, do sta-
dium zniewolenia.

Moze się r wnież zdarzyć, ze podjęty przęZ agręsora podb j zako -

czy się niepowodzeniem (szerzej: Brzechczyn 1987). W wczas nieuda_
na agresja dokonana w pierwszym pasmie agresywności osłabia wła_
dzę kraju agresora i przyśpiesza w nim wybuch rewolucji. Natomiast
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nieskuteczna agresja dokonana w drugim pasmie agresywności osła_bia centrum władzy kraju dokonującego agresji, Łagodząc stan samo-zniewolenia władzy.
I jeszcze w kilku,zdaniach warto wspomnieć o sytuacji zaatakowane-go społecze stwa ,S',-kt remu udaje siiodeprzeć .i"k d;.;; ra (szerzej:Brzechczyn l987). Napaść ,"*ręrrni zmusza władc ri ,S, do podjęcia

dodatko wych funkcj i władczych iw iązany chz obronno ścią kraj u. Poni e-waz podbÓj pogorszyłby położenie otywateli, przyjmują oni bez sprze-ciwu zwiększone rygory dyscypliny; og.uni.r"ni.' 

'';ypli;y 

są trakto_wane jako działania administracyjn" *La"y. Dlatego tći uii"ru"1a oby_watelska utrzymuje się n1 stałym poziomie, u nu*Jt moze się obnizyć.
Y tyT ostatnim przypadku .u,ni. do czynieni u 

"" 
*rrrrrem poparcia

dla władzy kraju zaatakowanego. 
-Ów 

,,kredyt regulacyjny'' trwa, dop -ki dane społecze stwo zagrożone jest'agresją. zźl<oiiźenie agresji po-woduje zanik kredyfu regulacyjnego - rygory traktowane dotąd jakoadministracyjne staią rię"*łuo.'v'ii. Po zakonczeniu agresji alienacjaobywatelsk a wztasta, a społeczeristwo wraca na standardową ściezkęrozwojową.

Szl ak rozwojowy i m pe ri u m

Zał żmy, ze w stanie wyjściowym w społecze stwie Jpanuje pokÓj spo-leczny' W początkowym- stadirlm właocy po*iększają wewnętrzną sferęregulacji. Prowadzi to do wzrostu alienacji obywatelskiej i rosnącegooporu klasy obywatelskiej' Aby odwlec niebćzpiecze'irt'*o wybuchuniepokoj w społecznych, władcy podbl.1ają inne społecze stwo ,!,, wkra_
:?^j?|w pierwsze pasmo agresywności. w ten spos b tworząsięzacząt-ki układu imperialne.g o z|ozonego z metropolii i podbitej prowincji'Zniewolenie obywateli prowincji-p ozw alawładcom imperialnym utrzy -ma spok j społeczny w metropoiii. Nie na długo jednak. Po p.*ny.czasie podbite społeczeristwo zostaje zdeklasowai 

",")y:rii'ra!res.;i kon_czą się i trze.ba podjąć' no*ą ug..rjębądź poszerzaći.e"l..:? władcząw metropolii, co grozi oporem największego odłamu flasy"Jbywatel-skiej. Podb. j kolejnych s|ołeczerisi* oddata groźbę wybuchu rewolucjiw metropolii' Powstały tą drogą układ imperi-.r"y, ,tł".4i* 
''u 

z me-
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cj i II rodzaj u agresywność imperium ponownie spada. Ponownie,
w pierwsze pasmo agresywności system polityczny ma wejść _ na tym
oparła się przedstawiona we wstępie prognoza - w koricowym stadium
wt rnej f azy rewolucj i I rod zaju. Ukształtowanie się sil-
nego społeczeristwa obywatelskiego w metropolii blokuje wewnętrzny
wzrost regulacj i władczej. Subspołeczeristwa prowincjonalne imperium
na mocy mechanizm w rewaloryzacji autonomicznych relacji obywatel-
skich przekroczyĘ pr g przebudzenia obywatelskiego. Rewolucje oby-
watelskie w poszczęg lnych prowincjach mają największe szanse na
zwycięstwo w wczas, gdy zbiegną się z podobnymi sobie zaburzeniami
w metropolii. Grozi to wyeliminowaniem prowincjonalnego odłamu kla_

sy władc w i całkowitym oderwaniem się od imperium.
Przed imperialną klasą władcÓw pozostaje zatem ekspansja zewnętrz-

na. Jednakze, jak opisuje ten stan L. Nowak (199l): ,,Jest to (...) już
wzrost chorobliwy: buntujący się co jakiś czas obywatele metropolii
coraz gorzej nadają się do roli imperialnych żandarm w. Zwiększona
agresywność władzy przy słabnącym potencjale tylko przyśpiesza roz-
pad imperium" (s. 184).

odnotujmy w tym miejscu dvłie rzeczy. Na przesłankach modelu I i IV
oparta jest prognoza o wzrastającej agresywności wobec kaj w pozo-
stających na zewnąttz imperium i obozu socjalistyczne1o oraz tęza
o rozpadzie imperium. Jednakże Nowak widzi tylko jeden spos b toz-
padu imperium. Następować on ma poprzez zwycięskie rewolucje oby-
watelskie, kt re wybuchając w poszczeg lnych prowincjach imperium,
eliminują lokalne odłamy imperialnej klasy władc w i odrywając się od
imperium, prowadzą do ustanowienia niepodległości. Pod ten wzorzec
podpadałby jednak tylko, ale itakzwielkimi zastrzeżeniarni, rozw j wy-
padk w w krajach bałtyckich. Tymczasem dezintegracja imperium ra-
dzieckiego w innych rejonach przebiegała odmiennie: prowincjonalne
odłamy klasy władc w, wchodząc lub nie w porozumienie z lokalnymi
ruchami obywatelskimi, proklamowały niepodległość, ustanawiając su_

werenny byt danego kraju i... zachowując przy tym pełnię władzy'
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tropolii i wielu prowincji, jest imperium'o centrum dobrotliwym' gdyŻ

obywatele ln.tropotii';;';i- mnie'i zniewoleni od obywateli prowin-

cji. Po pewnym czasie _ przy danym poziomie sił przymusu' oporu

obywateli prowincji i zniewolenia obywateli metropolii' kt rzy corcz

mniej nadają się do 
'orii'p''iulnego 

iolicjanta - rnożliwości ':1T::
t-p;lfu* i ar")ąrię, ty* bardziej ż. p.*n" z subspołeczefistw prowln-

cjonalnych wyszły ;"'-;il zniewolenia' osiągając prog.przebudzenia

"''uv*"ilr.tiego 
i;k;.;;;j; w fazę cyklicznych rewolucji drugiego ro_

dzaju. odtąd *łua.|ffi'=iurni po*ie\szają zakres regulacji władczej

w metropolii' Wzrost aiienacji obywatelskiej prowadzi do rosnącego

oporu metropolita#i il;;ty*uL1'k]'i' co p'ze'ad'a się w rewolu-

cję, podczas kt rej poziom agresywnoś'i impe'ium raptownie maleje'

leżę|lrewolucja kohczy się wygraną metropolitalnej klasy obywatel_

skiej, to *y*odrą"u rię i 
'.*oru.Ji 

no*u władza robi to samo co stara

_ maksymalizuje *łuo)ę dla niej samej' Rychło jednak 
":p:Y-li,:p-:'

*ł;;;h otywateti. Ro^uiąruniem jest ponowne podjęcie agresJl ze-

wnęttznej. I zn w układ polityczny wkracza w pierwsze pasmo agresyw_

no śc i, po db rj aj ąc . ;;'i^;J";;";', r r!\ społeczeristwa. G dy mo żliw o ści pod'

boju kofrczą .ię, *łudcj'imperiatni maksymalizują władzę w centrum

imperium, oopro*uJJu;',ą. Jo tot.1n..1 rewolucji I rodzaju. Gdy zako '

czy się onu ,*y.i|'i*J*, 'ułv 'y-t't 
iozwoiowy powtarza się od nowa'

J edn akże kt raś ..;;i";j ;'"byrvatel ska r r rĘd, koriczy się prze graną oby-

watcli,unlozliwiającdeklasacjęobywatelirnetropolii.Bezpośredniopo
przcgranej ."*oru"ji ug'"'y*nosć irnperium'pułu' Władcy poszerzają

wtedy wewnętrzne 
'ri..i ,.gur acji władcz.ej J1|nakze * 

-::.:" " 
t o t a l-

lrcgoznicwolenianadtonkurencjapolitycznasprawia,żespołe-
.".i.,*o irrrperialne wkracza w drugie pasmo agresywności' Tym razęrn

znicwalanic .uary.l' obywateli po''*lu baoalić samozniewolenie wladzy'

W tylrr stadiunt ,o,,uoju społec)nego imperium przekształca się z impe-

rium o centrum dobrotiiwym, charakteryzującego się nizszym poziomem

zniewoleniaobywatelimetropoliiniżpoziomzniewoleniaobywateli
prowincji, w imperium o centrum złośliwym' gdzie zniewolenie obywa_

ieli metiopolii jest wyŻsze od zniewolenia obywateli prowincji.

PopewnymczasiemetropolitalnaklasaobywatelskaprzeY'raczaprg
przebudzenia obywatelskielo. W fazie cyklicznych rewolu-
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stu regulacji władczej, spada w nim alienacja obywatelska. Zjawisko to
nazwijmy efektem niepodle gło ściowym.

Zastan wmy się zatem, kto czerpie korzyści, a kto ponosi straty
z wyodrębnienia się nowego społecze stwa politycznego. NiewąĘliwie
oderwanie się jest korzystne dla władc w-rozbijaczy, gdyz pozwala im
regulowaÓ 

-bezryzyka 
wywołania oporu obywateli - wyłaniające się

w toku uzyskiwania suwerenności nowe obszary życia społecznego oraz
objąć swoją kontrolą te' kt rych dotychczas nie regulowali. Ten wzrost
regulacji władczej - w wyniku działania efektu niepodległościowego

- nie prowadzi do wzrostu alienacji obywatelskiej.
Udana secesja przynosi pewne korzyści klasie obywatelskiej, kt ra

przez dłuższy lub kr tszy czas - dopÓki klasa władc w nie umocni
swojego panowania - moze cieszyć się niezagrożoną autonomią. Sam
fakt ustępstw politycznych władzy dokonującej secesję nie przesądza
jeszcze, czy klasie obywatelskiej bardziej opłaca się pozostać w impe-
rium, czy też poprzeć niepodległość prowincji' Zależy to od wielkości
ustępstw orowincjonalnej władzy i od zaawansowania proces w wyzwo-
lenia klasy obywatelskiej metropolii imperium.

Rozbicie polityczne korzystne jest r wnież dla klasy obywatelskiej
społeczeristwa imperialnego, gdyz osłabiając pozycję imperialnych
władc w, Zmusza ich do ustępstw wobec obywateli metropolii.

Największe straty polityczne ponosząprzede wszystkim władcy im-
perialni, albowiem secesja, osłabiając ich pozycję wewnętrzną, zachęca
obywateli metropolii i pozostałych prowincji pozostających w obrębie
imperium do dalszego oporu politycznego. Ponadto udana secesja osła-
bia pozycj ę międzyspoł eczną władc w imperialnych. Zmniejszenie po-
tencjału terytorialnego i ludnościowego kraju imperialnego utrudnia
maksymalizację zewnętrznej sfery regulacji władczej. Nic więc dziwne_
go, że władcy imperialni z reguly podejmują akcję zbrojnązmierzającą
do ponownego scalenia z metropolią imperium oderwanej prowincji.

Mozna wyr żnić, dwie podstawowe formy rozbicia p olitycz-
nego imperium: t ozpad i secesj ę. Rozpad imperium następuje
wtedy, gdy z jednego organizmu politycznego wyodrębnia się kilka sub_
społeczeristw, takich że żadne z nich nie dorninuje (pod względem ludno_
ściowym i terytorialnym) nad pozostaĘmi ani nie jest konĘnuatorem li-
nii rozwojowej społeczeristwa macierzystego' W analizowanym przypad.
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3. Rozbicie polityczne imperium' Pr ba konceptualizacji

Mechanizm rozbicia

W społeczefistwie politycznym władcy mogą poszerzac.regulację wład_

czą kosztem (t) ograniczania zakresu autonomi1 własnych obywateli lub/i

iłrrr*(z) poauoj ;';h społeczefrstw' W pierwszym przypadku wład-

iy',n'rra'pokonać ;;i*.y opor społecziy zniewalanych obywateli.

W drugim muszą prr"łu^ić op3' po u'ianej władzy i znjewalanych oby-

wateli. Przez caĘ cz,as _ nu^'o'y mi1cząco przyjętych założeń ideali_

zuj ących - uniwersum działafr polity''ny"h pozostaj e' niezmienionę'
-_'cj, 

jednak oo.ru.i'ny to załozenię' może się okaza ' 
że władcy po_

szer zając un iwersum dziaLa| p ol ity c zny ch' mo gą utrzymyw ać alien acj ę

"lv*l'.rrr.ą 
na staĘm poziomie' W wczas':."Y:t po*]T:,I"rostu re-

gulacj i władczej,po"iorn alienacj i obywatelskiej (przypornn!*y' ze j est

to proporcja pomiędzy działaniami rlgulowanymi ptzez wladzę a uni-

wersum działail obywatelskich) pozost aje bez zmian' W 
.wyjątkowych

svtuaciach - sdy wzrost uniweisum działa ' politycznych jest wyŻszy

;'iil"*,u ai#un regulowany chpr.zezwładzę _ alienacja obywatel-

skimoże nawet spaść poniżej wyjściowego poziomu'

Jednym ze sposob w poszerzan|aunlwersum działahpolitycznych jest

wyodręfinienie iię no*.!o społeczefrstyu s' ze społeczeristwa macierzy_

stego .S Nowe społeczJirstwo uzyskuje w tęn spos b suwerenność ze_

wnętrzną: konstytuuje się w nim odrębna klasa władcow i obywateli. Uzy-

skanie ptzez dane społecze stwo niepodległoŚci g9n:ryJ' w nim wiele

no*y"hdziedzin,y.iuspołe.zno.po1ity-cznego,takichjaknaprzykładpo.
ii'il. obronna, po iityku' ru gr anicina, śłozu u dyplomatyc zna, b ezpieczeiv

stwo wewnętrzne it,a-, no'J zostają poddane regulacji władczej. Ponadto

nowi suwerenni włajcy przejmują kontrolę nad tymi sferami zycia spo-

łiecznego,kt rych r. guiu.j u była zastrzeżona dla władc w metropolii.

w iyniku ,aotyJiu su*erenności władcy rozpatry-Wanego społecze -

stwa zamiast zmnĘszać zabes autonomii obywateli lub podbija inne

społeczetist*a, podiorządkowują sobie wyłonione w trakcie uzyskiwa-

nia suwercnności nowc obr"ury życia społecznego lub przejrnują kon_

trolę nad tymi dziedzinami' t<iore uyły wyłączone spod ich regulacji'

Wkonsekwencjiuzyskaniaprzezdanespołecze stwosuwerennościze.

wnętrznejiposzerzeniauniwersurndziałafrpolitycznych,pomimowzro-
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szym wywodzie pomij amy systema Ę cznie prob lematykę narodow ą lecz
można powiedzieć, że w przypadkach secesji w s t e c zn e j wzrost pro_
pagandy szowinistycznej rekompensuj e brak ustępstw politycznych wła-
dzy wobec narodowo tych samych co oni obywateli.

Ścieżki dezintegracji imperium

W aparaturze pojęciowej n-Mmh wyr żniamy zatem następujące ściez-
ki upadku imperium politycznego:

1) czysta secesja wsteczna;
2) secesja wsteczna zakohczona kompromisem z klasą obywatelską;
3) czysta secesja postępowa;
4) secesja postępowa zakoitczona kompromisem z klasą obywatelską
5) rewolucja obywatelska zakoirczona kompromisem z klasą władc w;
6) zwycięska rewolucja niepodległościowa.

Zacznijmy charakterystykę poszczeg lnych wariant w rozwoju spo-
łecznego od przypadk w czystych. W obu typach secesji czystej (l i 3)
nie zachodzi wymiana klasy władcÓw. Secesja ma właśnie stanowić
swoiste zabezpieczenie przed tym wariantem rozwoju społecznego. Pod
wpĘwem działania efektu niepodległościowego w społe_
czeristwie prowincj onalnym dochodzi do spadku alienacj i obywatelskiej

- większej w przypadku secesji postępowej, mniejszej w przypadku
secesji wstecznej - edyżjej granicą jest prÓg rewolucji II rodzaju.

Całkowita wymiana klasy władc w ma miejsce w przypadku zwycię-
skiej rewolucji niepodległościowej (6). w miejsce starej imperialnej kla-
sy władc w formuje się nowa - wywodząca się z klasy obywatelskiej
_ władza. Po okresie spadku alienacji obywatelskiej w następstwie
mechanizmu pętli politycznych następuje wzrost regulacji władczej,
a społeczeristwo wchodzi na standardową ściezkę rozwojową przecho-
dząc kolejno przez fazy wzrostu alienacji obywatelskiej' rewolucji I ro_
dzaju, zniewolenia itd. Rewolucja niepodległościowa jest więc zawsze
osłab ioną pętl ą obywatelską pr zy noszącą tymczasowy przyrost autono _

mii obywatelom.
W przypadkach mieszanych (Ż, 4 i 5) dochodzi do częściowej }vy-

miany klasy władc w. W wyniku kompromisu zawartego przez wladzę
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ku r wnież żadne ze społeczeristw-sukcesor w nie podejmuje akcji reuni-

fikacyjnej.
Naiomiast secesja jest wyodrębnianiem z macierzystego społeczefi-

stwa polity czne1o no*.go społeczeristwa, przy czym społeczeristwo

,nu"i"r"yrt" dorriinuje poj *"gtęaem ludnościowym i terytorialnym nad

nowym społecze1rstrvem. Można mieć oczywiścię do czynienia z całą se_

rią secesji, kt ra w praktyce doprowadza do rozbicia. W obu przypadkach

i.i".r. 
j-'secesji pbjeoyncze.; i serii secesji _ ta forma rozbicia umożli_

*iu d"iułunia rzunifikacyj ne podj ę te przez społeczefistwo macierzyste'

Można wyrożnić dwa typy secesji: postępową i wsteczną'
Do se..rji postępo*.j dochodzi w społeczeristwie prowincjo-

nalnym,*ktry.po"io*zniewoleniaobywatelijestnizszyodpozio-
mu zniewolenia obywateli metropolii (społeczeristwo prowincjonalne

znajdujesięwp źnymstadiumfazycyklicznychrewolucjiIIrodzaju
lub"we wt inej iazie rewolucji I rodzaju). W wczas na mocy działania

efektu niepodległościowego alienacia obywatelska spada poniżej progu

poziomu pokoju tlaso*.go. Niepodległośc dla,,cywilizowanej'' prowin-

iji *v*,t'" a źabezpieczarie się przed ingerencją ,,barbarzy skiej'' me_

tropolii w swe wewnętrzne stosunki.

bo , 
" 

c e s j i w s te czne j dochodzi w społeczeristwie prowinc.;o-

nalnym, w kt rym poziom zniewolenia obywateli jest wyższy od znie-

wolenia obywaieli metropolii (społeczefrstwo prowincjonalne znajduje

się w fazie zniewolenia lub we wczesnym stadium fazy cyk|icznych re-

wolucji II rodzaju). W następstwie przeprowadzenia secesji pojawia się

r wniez efekt niepodległościowy, ale o znacznie osłabionej sile _ alie_

nacj a obywatelska spada poniżej poziomu deklas acji, lecz zatrzymuje się

powyżej- progu rewolucji obywatelskiej pierwszego rodzaju' W tym

pr"v-pudtu sŃerenność chroniąca,,barbarzytiską' prowincj ę przed in-

i"'.n.ją,,cywilizowanej'' metropolii pozwala utrzymać w niej politycz-

i. ,tuiu' quo. Zdobycie suwerenności przez społeczeristwo prowincjo-

nalne powstrzymuje więc w nim proces wyzwolenia politycznego. o ile
iui,a,y'roaru.; s..e'3i, czy to postępowa, czy to wsteczna, przynosi ustęp_

stwa polity czne władzy, o iyle w przypadku secesji-drugiego rodzaju

koncesje p_olity."n. włidzy są tak ni"rnu"rn", że d|a klasy obywatelskiej

,,barbaizyttskiej'' prowincji korzystniejsze byłoby pozostanie w liberali_

zującym-się w-ziacznie śzybszym tempie imperium. Wprawdzie w na_
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z elitąklasy obywatelskiej dochodzi w wczas do absorpcji elit opozy-

cy;ny"r, (Brzeciczyn 1tlozu;. Wielkość ustępstw jest zależna od siły

,poł""".n.twa obywatelskiego. Ponięważ procęs rewaloryzacji autono-

.iic"nych relacji obywatelsklch jest bardziej zaawansowany w prowin-

cjach ,,cywilizowanych'' niż ,,barbarzyirskich'', w tych pierwszych do-

chodzi do ustępstw władzy na IZęcz obywateli większych od ustępstw

dokonywany"h * prowincjach barbarzyfrskich. Koncesje władzy wobec

ruchu obywatelski"go .ą zatęlTl większe w przypadku secesji postępo-

wej, a *ni".jrr. w irzypadku secesji wstecznej' Mozliwy jest jeszcze

*uilunt (5), w kt rym łotonu.'ąca rewolucji klasa obywatelska zavłięra

kompromis z prowincjonalnym odłamem klasy władcÓw' Jest to -
, punt,u widzenia materialnych interes w mas obywatelskich - najbar-

dziej optymalny wariant rozwoju społecznego, gdyż z jednej strony

p.rynori ,torunto*o największy przyrost autonomii politycznej, az dru-
'giĄ 

zab ezpie cza pr zed gr ożb ą pętl i obywatel skiej'- 
Widzimy zatem, ze materialistyczna teoria władzy w n-Mmh pozwa-

la skoncepiualizować r żnorodne ścieżki dezintegracji imperium i uszę-

regowć je z" wrg|ędu na kryterium przyrostu autonomii obywatelskiej.

JeJ najwiękr"y pi"y'ort zaćho zi w przypadku zwycięskiej rewolucji

niipoor"giościowej, a najmniej szy - w przypadku czystej secesji

wstecznej.
W naszych rozvtażaniach systematycznie pomijaliśmy czynnik naro_

dowościowy3.Najog lniejmożnapowiedzieć,żeodrębnepochodzenie
narodowe ouy*ut.ti i władc w prowincji zmniejsza szanse na zawarcie

kompromisu politycznego. W wczas może dojść albo do wybuchu zwy_

cięskie; rewolucji niepodległościowej, kt ra eliminuje obcą narodowo

wiadzę,albo do secesji czystej (obu typ w) przeprowadzonej przezwła-

dzę ponad głowami obcych jej narodowo obywateli'

ź yot"i ispÓlne pochodzenie narodowe obywateli i prowincjonalne_

go odłamu wiadzy |olitycznej zwiększa szanse na zawarcie kompromi_

Ju politycznego. Wsp lna świadomość narodowa ułatwia bowiem do_

strziżenie i zw erba|iźowanie wsp lnych interęs w materialnych władzy

i klasy obywatelskiej.

4. Dynamika upadku imperium. Pr ba modelu

Rozpatrzmy zatem, w jakich fazach rozwojowych społeczeristwa poli-
tycznego dochodzi do rozbicia (w formie secesji bądż rozpadu) politycz-
nego. Nasza analiza przyjmować będzię założenia idealizujące z mode-
lu I i IV teorii władzy. RozważaÓ będziemy zatem ewolucję imperium,
czyli społecze stwa składającego się z metropolii i prowincji o nier w-
nomiernym poziomie zniewolenia obywateli. W modelu zbadam kon-
sekwencje polityczne przeprowadzonej secesji zar wno dla społecze1r-

stwa prowincjonalnego, jak i dla metropolii imperium. Zakladam, że
secesja może się zakoirczyć w następujący spos b:

1) społeczeristwo w spos b pokojowy odrywa się od imperium, a wład-
cy imperialni nie podejrnują zbrojnej akcji reunifikacyjnej wobec wy-
brjającej sięnaniepodległość prowincji (udana secesj a poko-
jowa);

2) secesja przeradza się w konflikt pomiędzy społeczeristwem imperial-
nym a prowincjonalnym, w wyniku kt rego:

a) następuje ponowne wcielenie prowincji do imperium (zb ro j n a

secesja nieudana),
b) prowincja odpiera agresję imperium, utrwalając swoją niepodleg-

łoś (zbroj na secesj a udana).

Jak stwierdzono, rozpad i secesja są formami poszerzania uniwersum
działa politycznych, kt re umozliwiają wzrost regulacji władczej bez
wzrostu alienacji obywatelskiej. Do rozbicia politycznego dochodzi wte-
dy' gdy staje się ono korzystne dla dostatecznie duzej populacji wład_
c w Dochodzi do niego zatem wtedy, gdy w wyniku masowej rewolu-
cji obywatelskiej zostaje zablokowany (l) wewnętrzny oraz (2) ze-
wnętrzny przyrost regulacji władczej, a klasa władcow jest na tyle osła-
biona kryzysem politycznym, że (3) jej sprzeciw wobec działan wład_
c w_rozbijaczy będzie niewielki, gwarantując powodzenie rozbicia.

Te trzy warunki łącznie mogą wystąpi w niekt rych tylko fazach
ewolucji metropolii imperium, a mianowicie w pierwotnej fazie rewolu-
cji I rodzaju i w koricolvym stadium wt rnej fazy rewolucji I rodzaju.
Wtedy bowiem sprzeciw obywatelski jest na tyle duzy, że zamyka moż-
liwości wzrostu wewnętrznej izewnętrznej regulacji władczej, a położe_

3 W n-Mmh problematykę tę podejmuje Nowak (198l)'
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nie władzy na tyle trudne, że utrudnia przeciwstawienie się działaniom
rozbijaczy.

Czy do rozbicia politycznego dojdzie, koniec koric w za|eży od kal_

kulacji strat i zysk w dokonywanych przezpotencjalnych władc w-roz-
bijaczy. Ta zaś, jak wszystko w świecie społecznym, może się okazać
błędna. Można na przykład przeszacowa zdolności macierzystej kla-
sy władc w do reakcji oraz nie doszacować siły obywatelskiego oporu
i w sprzyjających warunkach nie dokona secesji. Mozna r wnież nie
doszacować siły reakcji władc w-unifikator w i przeszacować wielkość
oporu obywateli, przeprowadzając secesję w niesprzyjających warun-
kach. Secesja przedwczesna - dokonana na przykład w fazie postępu-
jącej alienacji obywatelskiej, fazie znięwolenia czy fazie cyklicznych
rewolucji II rodzaju - zyskuje znikome poparcie wśr d prowincjonal-
nych członk w klasy władc w, kt rzy wolą powiększać zęwnę$zną
b ądż wewn ętrzną re gulacj ę, niż p oszer zać uniwersu m działa obywate l -

skich, zrywając więzy z macierzystą klasą władc w. Secesja taka kori-
czy się niepowodzeniem, a układ polityczny po chwilowyrn zaburzeniu
rozwojowym wraca na standardową ścieżkę rozwoju.

Zbadajmy zatem społeczne następstwa (1) secesji pokojowej oraz
secesji zbrojnej: (2) udanej i (3) nieudanej na rozw j zar wno społeczefl-
stwa imperialnego, jak i prowincjonalnego, kt ry zostaje dokonany
w wyr żnionych dw ch fazach ewolucji społeczeristwa politycznego.

Pierwotna faza rewolucji I rodzaju

Zakładam, ze w tym stadium rozwoju, imperium składa się z metropolii
i prowincji znajdujących się w r żnych fazach rozwojowych: niekt re
są w fazie zniewolenia, niekt re przekroczyły pr g przebudzenia oby-
watelskiego, wkraczając w fazę cyklicznych rewolucji II rodzaju lub
wt rną fazę rewolucji I rodzaju.

Secesja pokojowa. W prowincjach, kt re znajdują się w fazie zniewo-
lenia lub we wczesnym stadium fazy rewolucji II rodzaju, może dojść
do secesji wstecznej. Wyodrębnienie się nowego suwerennego społe_
cze stwa prowadzi - w następstwie osłabionego efektu niepodleg-
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łościowego - do spadku alienacji obywatelskiej, ale Ęlko powyżej pro-
gu rewolucji I rodzaju. W ten spos b oderwanie się od imperium lokal-
nego odłamu klasy władc w ma chronić społeczeristwo prowincjonalne
przed, ,,zarazą'' rewolucji z metropolii. Jednakże wcześniej czy p żniej_ po podporządkowaniu nowych dziedzin życia wyłonionych w toku
niepodległości - ustępstwa się koriczą, a społecze stwo wraca na stan_
dardową ścieżkę rozwojową.

Secesja postępowa moze mie miejsce w tych prowincjach, kt re
znajdują się w koricowym stadium fazy cyklicznych rewolucji II rodza-
ju lub we wt rnej fazie rewolucji I rodzaju. Jeżeli w takim subspołeczeri-
stwie dojdzie do secesji, to pod wpĘwem działaniaefektu niepbdległoś_
ciowego alienacja obywatelska spada ponizej progu pokoju kluro*.go.
W prowincjach, w kt rych proces budowy społeczefistwa obywatelskie-
go jest dostatecznie zaawansowany' zdobycie niepodległości jest dla
władzy swoistą ,,ucieczką do przodu'' - za cenę znacznvch ustępstw
rekompensowanych poszerzeniem uniwersum działa politycznych
władcy zdołająwprowadzi pok j społeczny i zachować swoje panowa_
nie. Po pewnym czasie jednak - po podporządkowaniu no*y.h d"i._
dzin życia wyłonionych w toku niepodległości - koirczy się podb j
społeczny, a społecze stwo wraca na standardową ścieżkę 

'o'*bjo*ąprzechodząc kolejno przez fazy wzrostu alienacji obywatelskiej, pier-
wotną fazę rewolucji I rodzaju, totalnego zniewolenia, cyklicznych re-
wolucji II rodzaju i wt rnej fazy rewolucji I rodzaju.

W kilku słowach warto tez scharakteryzować syfuację kraju imperial-
nego. Utrata przęz władc w kontroli nad częścią terytorium i ludności

- niezalężnie od tego, czy dokonuje się to pod wpływem secesji postę-
powej czy wstecznej - osłabi a jeszcze bardziej ich pozycję wobec zre-
woltowanych obywateli' F aza wystąpieri rewolucyjnych zostaj e przez to
wydłuzona' zwiększając prawdopodobieristwo zwycięstwa rewolucji
obywatelskiej.

Zbrojna secesja udana. Moze się r wnież zdarzyć, że imperium będzie
kontratakowa , pr bując na powr t wcielić zbuntowaną prowincję
w swoje granice. Zagrożenie agresją imperium - na mocy skumulowa_
nego działania efektu niepodległościowego i kredytu regulacyjnego -prowadzi do większego niz w przypadku secesji pokojowej spadku alie-
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nacji obywatelskiej w społeczefistwie prowincjonalnym. W przypadku

secesji postęowej w społeczefrstwię prowincjonalnym ristępstwa wła-

dzy sięgają inacznię poniżej progu pokoju klasowego. W trakcie secesji

wstecznej ustępstwa mają większy zasięg niż w przypadku tego typu

secesji pizeprowadzonej w spos b pokojowy, lecz ich granicą jest pr g

'.*oiu".ji 
I iodzaju. Gdy społeczeristwo prowincjonalne odeprze kontr_

atak imperium' wraca na standardową ścieżkę rozwojową.

I jesżcze kilka sł w na|eży poświęcić sytuacji społeczeristwa impe-

rialnego dokonującego agresji na zbuntowaną prowincję. Utrata części

terytorium wywołuje podobne efekty społeczne co agresja zewnętrzna.

Władcy imperialni, aby uniknąć wojny na dwa fronty, udzielają konce_

sji buntującej się klasie obywatelskiej, kofrcząc stan konfliktu społecz_

nego. Pod wpływem secesji zatem w społecze stwie imperialnym alie-

nacja obywatelska spada poniżej progu rewolucji I rodzaju, lecz na kr t_

ko, ponieważ nieudana agresja osłabia imperialną władzę, intensyfiku-
jąc op r obywateli.

Zbrojna.secesja nieudana. Moze się r wniez zdatzyć, że secesja kori-

czy się niepowodzeniem, a zbuntowana prowincja zostaje na powr t

wcielona do imperium. W następstwie reunifikacji z imperium, władcy-
_secesjoniści zostają usunięci, a obywatele zdeklasowani. Dla prowin-

cji konsekwencje nieudanej secesji można por wnac z podbojem: jej

rozw j polityczny zostaje cofnięty aż do stadium zniewolenia.

USP

zsu
USP< - -1 . zsu
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USP

Ęu

Rys' l. Wpł* secesji wstecznej dokonanej w fazie pierwotnej rewolucji obywatelskiej
na rozw j społeczeristwa metropolii i prowincji

oznaczenia: pk-pr gpokojuklasowego,R-pasmorewolucji,z-pr gzniewolenia,zsN-zbrojnasece-
sja nieudana, ZSU - zbrojna secesja udana, USP - udana secesja pokojowa, linia przerywana - ewolucja me-

tropolii, linia ciągla _ ewolucja prowincji. oznaczenia te będą też stosowane dalej

Rys' 2. WpĘw secesji postępowej dokonanejw fazie pierwotnej rewolucji obywatelskiej
na rozw j społeczeristwa prowincjonalnego. Wpływ secesji postępowej na rozw j metro_

polii jest taki sam jak w przypadku secesji wstecznej

Dzięki temu władcy imperialni uzyskują zewnętrzny rezerwuar regu_
lacji władczej. Dop ty trwa zniewalanie obywateli zbuntowanej prowin-
cji, dop ki władcy imperialni mogą utrzymać w metropolii pok j spo-
łeczny, oddalając groźbę ponownego wybuchu rewolucji-I rodza1u
w metropolii. Jednakze po całkowitym zniewoleniu prowincji w metro_
polii następuje wzrost regulacji władczej, arozw j społecze stwa impe_
rialnego wraca na standardową ścieżkę rozwojową.

Rewolucja l rodzaju zamykająca pętlę obywatetską

szczeg lnym przypadkiem dezintegracji imperium jest rozbicie dokona-
ne w trakcie rewolucji zamykającej pętlę obywatelską. Istnieją wtedy
największe szanse' że przybierze ono formę rozpadu imperium' W w-
czas żaden kraj sukcesyjny nie będzie w stanie przedsięwziąć wobec
swoich sąsiad w akcji unifikacyjnej. W takiej sytuacji spadek alienacji
obywatelskiej w poszczeg lnych społeczeristwach sukcesyjnych nastąpi
jedynie pod wpĘwem dzialania efektu niepodległościowego: słabszego
w przypadku secesji wstecznej, mocniejszego w przypadku secesji po-
stępowej. Poniewaz wcześniej czy p żniej społeczne efekty zwięane
z poszerzaniem uniwersum działari obywatelskich zanikają poszczeg l-
ne społeczeristwa powstałe na gruzach imperium wracają na standardo_
wą ściezkę rozwojową.

w naszej analizie prowadzonej na poziomie materiaristycznymnie da
się oszacować stopnia prawdopodobie stwa, czy ewentualne rozbicie

_Y_\---ZSN
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polityczną obywateli. W konsekwencji niezakł cone procesy maksyma-
lizacjiwładzy (w modelu pomijamy między innymi podziały narodowo-
ściowe i gospodarcze) prowadzą do wzrostu oporu obywateli - skiero_
wanego tym razem przeciwko rodzimej klasie władc w, kt ra co dopie_
ro wywalczyła niepodległoś . W ten spos b społeczeristwo wraca na
standardową ściezkę rozwojową.

I jeszcze w kilku słowach warto scharakteryzować sytuację kraju im_
perialnego. Utrata przez w|adc w kontroli nad częścią terytorium
i ludności osłabia ich pozycję wobec zrewoltowanych obywateli metro-
polii. Intensyfi kuje to wystąpienia rewolucyjne i wydfu ża tę fazęrozwo-
ju społecznego' przyspieszając - w konsekwencji - zredukowanie sfe_

ry regulacji władczej do rozmiar w optimum administracyjnego.

ZbĄna secesja udana. Załiżmyjednak, że imperium kontratakuje, pr -

bując na nowo wchłoną zbuntowaną prowincj ę. ZagroŻenie agresją spra-
wia, że w zbuntowanej prowincji - pod wpĘwem skumulowanego dzia_
łania efektu niepodległościowego i kedytu regulacyjnego - spada alie_
nacja obywatelska, przy czym spadek ten jest znacznie większy niz
w przypadku secesji pokojowej. W przypadku prowincji ,,barbarzy skich"
granicą ustępstw jest pr g rewolucji I rodzaju, natomiast w przypadku
prowincji,'cywilizowanych'' ustępstwa władzy wobec prowincjonalnych
obywateli sięgają ponizej progu pokoju klasowego. Koncesje polityczne
trwają dop ty, dop ki imperiurn kontratakuje. Gdy agresja zostanie odpar_
ta, w społecze stwie prowincjonalnym dochodzi do odtworzenia mecha-
nizm w maksymalizacji wladzy dla niej samej. W ich następstwie układ
wraca po pewnym czasie na standardową ściezkę rozwojową.

Utrata przez władc w imperium kontroli nad częścią terytoriurn
i populacji przynosi taki sam efekt jak agresja zewnętrzna. Władcy, aby
uniknąć konfliktu na dwa fronty, udzielają koncesji zrewoltowanym oby-
watelom metropolii. Jednakze dokonanie nieudanej agresji na zbuntowa-
ną prowincję osłabia jeszcze bardziej ich pozycję wobec własnych oby-
wateli. Władza imperialna znajduje sięprzez to w głębszym kryzysie niż
w przypadku dokonania secesji pokojowej. Ten stan rzeczy intensyfiku-
je wystąpienia rewolucyjne obywateli, skracaj ąc tęfazęrozwoju społecz_
nego i przyspieszając zredukowanie sfery regulacji władczej do rozmia_
r w optimum adrninistracyjnego.
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polityczne przybierze formę rozpadu czy tylko secesji politycznej. Gdy-

ily iean* jodatkowo .'*"glęanie wpływ czynnik w instytucjonalnych

i i*uao-ościowych, okażę się, że w okresach zapętlenia politycznego

istnieją najwięksźe szanse, w toku całego rozwoju układu politycznego,

nu .o"iuo macierzystego społeczeftstwa na kilka nieza|eżnych organi_

zm w polityczny.t'. oźi.1. się tak, ponieważ ukonsĘtuowana w toku

zwycięst<i4 rewolucji klasa władc w nie zdołała jeszcze wytworzyć

wspotnyct'-tradycj i, instytucj i i świadomości własnych interes w. P rzez

to staje się ona szczeg lnie podatna na działania odśrodkowe.

Wtorna faza rewolucji I rodzaiu

Prawdopodobiefrstwo dezintegracji imperium ponownie wzrasta w tej

fazie roŻwoju społeczno-polityczne go. Zał żmy zn w, że w tym stadium

rozwoju imierium składa się z metropolii i prowincji znajdujących się

w r żnych iazach rozwojowych: prowincje ,,barbarzy skie'' tkwią jesz_

czę w iazię zniewolenia lub przekroczyły pr g przebudzenia obywatel-

skiego, 
"nlidu1ąc 

się w fazie cyklicznych rewolucji II rodzaju, natomiast

proiincje '"y*ili"o*ane'' 
znajdują się we wt rnej fazie rewolucji I ro-

izuju. źauaii^y zatem społeczne skutki secesji pokojowej i zbrojnej

(udanej i zakoiczonej niepowodzeniem) na rozw j polityczny społe-

czeristwa irnperialnego i prowincjonalnego.

Secesja pokojowa. W wyniku wyodrębnienia się nowego suwerennego

społeczerist*i _ na mocy działania efektu niepodległościowego (osła'

bionego lub wzmocnionego) _ następuje w nim spadek alienacji oby-

watelJkiej. W prowincjach,,barbarzyriskich'' znajdujących się jeszcze

w fazie zniewolenia lub cyklicznych rewolucji II rodzaju dochodzi do

secesji wstecznej. W ich przypadku granicą spadku alienacji obywatel_

skiej jest pr g rewolucji I rodzaju. Natomiast w prowincjach ,,cywilizo-
*uny"h'',tt ie znajdują się we wt rnej fazie rewolucji I rodzaju docho_

dzi do przeprowadżenia secesji postępowej. W tym przypadku alienacja

obywatelska spada poniżej progu pokoju klasowego' Jednakże wcześniej

czy p żniej w-prowincjach tych - po podporządkowaniu nowych dzie-

dzii życia i ustaniu zagrożenia ze strony imperium _ władcy na mocy

mechanizm w konkurencj i p o l itycz nej zaczy nają o gr aniczać autonomi ę
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w latach 1985-1991 jest dezintegracja imperium we wt rnej fazie cy-
klicznych rewolucji I rodzaju. Na podstawie materiału empirycznego
mozna wyr żni co najmniej trzy ścieżki dezintegracji imperium:

. rozwoj wypadk w w krajach bałtyckich najpełniej podpadał pod wzo-
rzec niep odl e gło śc iowej rewolucj i obyw atel sk iej zakoirczonej kompro -

misem z prowincjonalnym odłamem klasy władcÓw;
. rozw j wypadk w na Ukrainie podpadał, z kolei, pod model secesji
postępowej zakoirczonej kompromisem pomiędzy lokalnymi odłama-
mi klasy władc w i obywateli;

. rozw j wypadk w w republikach Azji Środkowej najbardziej przypo-
minał model secesji wstecznej.

Zilustrujmy zatęm kr tko przebieg rozpadu imperium sowieckiego na
przykładzie trzęch kraj w: Litwy, Ukrainy i Kazachstanu, reprezentują_
cych trzy odrębne drogi niepodległościowe.

Litwa była jedną z prowincji imperium sowieckiego posiadającą naj_
silniej sze tradycj e opozycyjnea. W społecze stwie litewskim przebudze-
nie obywatelskie rozpoczęło się w drugiej połowie lat 80. od protest w
ekologicznych, podczas kt rych domagano się zaprzestania budowy za-
kład w chemicznych. W tym czasie bowiem, po katastrofie w Czarno-
bylu, formuła nieza|eżnych od władzy komunistycznej ruch w ekolo_
gicznych była akceptowalna przez komunisĘczną tr jwładzę. W 1986
roku w Wilnie odbyła się jedna z piewvszych w krajach bałtyckich de-
monstracja rocznicowa upamiętniająca 600-lecie chrztu Litwy. w 1987
roku' w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, odbyły się
manifestację w Wilnię i Tallinie. Wydarzenia te zapoczątkowały cały
łaricuch podobnych demonstracji. Największaznich odbyła się 23 sierp-
nia 1989 roku, w kt rej wzięło udział dwa miliony os b (2l, całej popu_
lacji), formując ludzki łaricuch od Tallina do Wilna.

Stopniowo przebudzenie obywatelskie na Litwie przybierało formy
coraz batdziej zorganizowane. 3 czerwca 1988 roku powstał Litewski
Ruch na rzecz P rzebudowy,,Sajudis'', kt rego zjazd założycielski odbył
się w paŹdzierniku l988 roku. obok niego na Litwie działaĘ inne orga-

' Chronologię wydarzeri zawdzięczam: Darski (200l), s. 67-79 Krawulski (l986);
Lieven (1994), s. 214-302 i 426-432; Marciniak (2001), s. 169-205.
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Rys' 3. WpĘw secesji (postępowej i wstecz":j) 
1r-" 

rozw j. społeczefrstwa-metropolital-

nęgo wę wt rnej ruri. 
'"ytii*nych 

rewotuc;i',Wpływ ouu typo* secesji na rozw j

polityczny p"i;i;;ji i"" tuti sarnjak w poprzednim przvpadku

Zbrojnasecesjanieudana.Gdynatomiastkontratakimperiumpowie-
dzie się, a władcom i*|"'iutny. uda się na powr t przyłącz;yć zbunto-

*unąpro*incję do i*p"'iu'n, p9ciaga to za sobą falę represji ze strony

agresorgw. w jej ';;6il; iuv*i'.'1i prowincji zostaną zniewoleni'

Niezależnieodtegozatem,czyzostantepoauituprowincja,,cywilizowa-
na,, czy,,barbarzyfis1a;', io,riai stosunk w po1itycznych w społeczefr-

'*i. rj'"*incjonalnym cofa się aż do fazy zniewolenia'

Udana agresja op,ć:żnia ponadto proces wyzwolenia politycznego

w imperium , gdyżjego władcy utrzymują pok j społe'ii{y metropolii

r.or*. "ni.ioi.niu"obywatji 
zbuntowanych prowincji..Wydłuza to tę

fazę rozwoju społ.c"nego' Nie na długo.jednak' gdyŻpo deklasacji oby-

*""rizbuntowanejpro-winciispołeczeristwoimperialnewracanastan-
dardową ścieżkę rozwojową'

5. llustracja historyczna modelu

Przeprowad Żmy teraz krotką ilustrację historyczną wyr żnionych ście_

żękrozbicia imperium socjalistycznego. Celem tej prezentacji jest tylko

wstępna kate gory złcja maieri ału .'*p 
iry''n' go' Pełne wyj aśni eni e p rze_

biegu upadku imperium sowieckiego *y*ugiłoby bowiern uwzględnie-

nia całej gurny ."ynnik w: od ekinomicznych do kulturowych' kt re

* Ńs.i"*vm uję"iu materialistycznej teorii władzy sąpomijane' W mo-

delu odpowiednikiem |'"eti"iu wydarzeri w Związku Radzieckim
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nizacje,jaknaprzykładLitewskaGrupaHelsiriska,.LigaWolnościLi.
twy, komitet o_brony Więźni w Politycznych, Zieloni, Litewska Partia

D emokraty czna, P artia Chrze ś cij afrskich D emokrat w'

Rozw j narodowego ruchu obywatelskiego wywierał presję na lokal-

ną władzi Republikl Litewskiej, wymuszającą wykonywanie gest w

zapewniaj ący._h popur.ie społecine i podejmowanie' zabieg. w niepod-

t.iłos.io*y.t'. stośun.k do rosnącego w siłę ruchu obywatelskiego spo_

w do*ał podziaĘ w Litewskiej Partii Komunistycznej, w kt rej wyło_

niła się fiakcja popierająca wiikszą samodzielność Litwy oraz frakcja

pozostająca Ęaina *ot". Moskwy. W październiku 1988 roku przy-

* drt*o w partii komunistycznej objął zwolennik reform i większej

niezależności republiki: Algirdas Brauzauskas. Symptomatyczna była

ewolucja oficjalnych organiżacji, na przykład Związku Artyst w Litew-

skich, ltoreg; c"ionkowie w listopadzie 1988 roku zastąpili kierownic_

two narzuc one przez partię kięrownictwem wybranym demokratycznie

przez siebie. W grudniu 19Ó0 roku KomunistycznaPartia Litwy zmieni_

iu nu"*ę na Litewską DemokratycznąPartię Pracy i ostatecznie poparła

opcft niepodległościową. Doprowadziło to do rozłamu w partii, z kt rej

on"i utni. wyłoniła się promoskiewska frakcj a'

W tym okresie - p"a wpływem rozwoju narodowego ry'lu przebu_

dzenia obywatelskiego - zaznaczały swoją niezalezność oficjalne insty_

tucje polityczne Republiki Litewskiej' W dniach 17-l8 paŻdziernika

tq8s iotu Rada NaJwyższa Litewskiej Socjalistycznej Republiki Ra_

dzieckiej przyznałajęzykowi litewskiemu status języka pa stwowego,

pr"y*r ciłu symbole pafrstwowe (flagę i hymn) oraz wyznaczyła dzieil

io iut.go śwĘtem niepodległości. l8 maja 1989 roku RN przyjęła de-

klarację o suwerennośii pafrstwowej Litwy. W odpowiędzi na te kroki

w lipcu 1989 roku Rada Najwyższa ZSRR zgodziła się, aby republiki

bałtyckie, w tym i Litwa, uzyskały z dniem 1 stycznia 1990 roku suwe-

renność gospodarcz ą t przeszły na pełny rozrachunek gospodarczy' P rzy -

śpieszenl proces w secesyjnych nastąpiło po demokraĘcznych wybo-

rach (Ż4luiego 1990) do Rady Najwyższej, kt re zostały wygrane przez

,,sajudis". Na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 1l marca 1990 roku

przyw dca opozycji iitewskiej, Landsbergis, przeforsował Akt Rady

Ńą*yzszei Republiki Litewskiej o przywr ceniu niepodległości pa -

stwowej Litwy-i konstytucji z 1Ż maja 1938 roku. Wywołało to kontr-

atak kierownictwa na Kremlu. W kwietniu l990 roku postanowiło ono
wstrzymać dostawy ropy na Litwę. Blokada została zako czona, gdy
w czerwcu władze litewskie zgodziły się odroczyć realizacjędeklaracji
niepodległości. Kolejną pr bą podporządkowania społecze stwa Litwy
była przeprowadzona w dniu l l stycznia l991 roku interwencja oddzia-
ł w oMoN-u, kt re zajęŁy centrum prasowe' stację i wieżę telewizyjną
w Wilnie. W wyniku starć zginęło l5 os b, a interwenci musieli się wy-
cofać. Zabiegi niepodległościowe zostały potwierdzone w referendum
konsultacyjnym (9 lutego 1991), w kt rym przeważająca większość
uczestnik w opowiedziała się za budową suwerennego pa stwa. Jedno-
cześnie społeczeristwo litewskie zbojkotowało referendum w sprawie
przyszłości Zwięku Radzieckiego przeprowadzone w dniu l8 marca
1991 roku. ZSRR zmuszony był uznać suweręnnoś parlstwową Litwy
dopiero podczas nieudanego puczu politycznego przeprowadzonego
w dniach 19-21 sierpnia |99l roku. 6 września 199l roku Rada Najwyż-
sza ZSRR uznała aneksję polityczną Litwy zaniebyłą a w 1994 roku
Rosja zawarła z Ęm kajem traktat regulujący status wojsk rosyjskich
i określający czas opuszczenia przeznich terytorium Litwy. Zako czył
się w ten spos b proces budowy niepodległego paristwa i kształtowania
stabilnej demokracj i parlamentarnej.

Rozw j sytuacji w społeczeristwie litewskim można interpretować
w kategoriach przebudzenia obywatelskiego przekształcającego się w re-
wolucję obywatelską. W jej trakcie doszło do kompromisu między elita_
mi obywatelskimi a lokalnym odłamem klasy władc w, kt ry w obawie
przed utratą społecznych wpływ w poparł niepodległościowe postulaty
rewolucji, godząc się na zmniejszenie zakresu swojej regulacji władczej.
W'wyniku ustępstw poziom alienacji obywatelskiej spadł ponizej progu
pokoju klasowego. Jego instytucjonalnyrn wyrazem było ustanowienie
stabilnej demokracji parlamentarnej i akceptacja demokratycznych reguł
gry przez wszystkie podrnioty sceny politycznej.

Na ukrainie, podobnie jak na Litwie, przebudzenie obywatelskie roz-
poczęło się w połowie lat 80. od protest w ekologicznychs. Jednakże
rozw j ruchu obywatelskiego w społeczeristwie ukrairiskim miał stosun_

5 Chronologię wydarue zawdzięczam: Andrusieczko, Figura (w tym tomie, s. l l7);
Chojnowski (1997); Darski (2001), s. 79-89.
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kowo mniejszy Zasięg. W 1987 roku nastą)iło reaktywowanie ukrairĄ-

skicj sekcji Komitetu Helsiriskiego, a w 1988 powstał Ukrairiski Zwią-
zck Hclsiriski, kt ry dwa lata pożniej przekształcił się w Ukrai ską Par-
tię Republika ską. Wtedy też powstała Demokratyczna Partia Ukrainy
i Zw iązek Ukrai ri sk i ej Mło dzieży Nacj on a l i sty cznej . D zi ałal n o ść op ozy-
cyjna obejmowała coraz szersze kręgi społeczne: latem l988 roku od-
były się patriotyczne demonstracje we Lwowie domagające się budowy
pomnika Szewczenki, w l989 roku powstał ruch na rzecz legalizacji
Kościoła grecko_katolickiego, a latem i jesienią tego roku wybuchły
strajki gÓrnikow w kopalniach Donbasu. Tego samego roku powstał le-
galnie uznany Ukrairiski Ruch na rzeczPrzebudowy, kt ry nie wysuwał
jeszcze haseł niepodległościowych. Pomimo ożywienia społecznego
w wyborach do Rady Najwyższej Ukrainy przeprowadzonych w 1990
roku większość rnandat w zdobyli komuniści. Zmienił się tylko ich
skład narodowy: deputowanymi zostało 331 Ukraifrc w i 99 Rosjan.
W lipcu l990 roku nowo wybrana Rada podjęła decyzję o suwerenności
Ukrainy, zgadzając się na pozostanie w strukturach Związku Radziec-
kiego'. Jeszcze w marcu 1991 roku w og lnonarodowym referendum na
temat przyszłości ZSRR 70% głosujących (frekwencja wynosiła 80%)
opowiedziała się za utrzylnaniem fęderacji. Jednakze w sierpniu l99l
roku w trakcie puczu w Moskwie RN uchwaliła Akt Niepodległości.
Decyzja ta została przypieczętowana referendum (grudzieri 1991), w ktÓ_

rym 90o/o głosujących opowiedziało się za niepodległością. Jednocześnie
prezydentem został wybrany Leonid Krawczuk.

RozwÓj wypadkow na Ukrainie podpadał pod model secesji postępo-
wej zakoirczonej porozumienien z elitą ruchu obywatelskiego' Secesja
w tym kraju nie została - jak w przypadku Litwy - wymuszona przez
oddolny nacisk społeczny, leczbyla wynikiern odg rnej inicjatywy ko_
munistycznej władzy republikariskiej Ukrainy. Dzięki temu przyniosła
ona klasie obywatelskiej pewne koncesje polityczne, lecz spadek regu-
lacji władczej był rnniejszy ntżw przypadku społeczeristwa litewskiego.
Wprawdzie po ustanowieniu suwerenności na Ukrainie został wprowa_
dzony demokratyczny ustr j polityczny (w wersji prezydenckiej), ale
elity opozycyjne zostały włączone w obręb klasy politycznej. Jednakże
scena polityczna tego kraju została zdominowanaprzez grupy politycz_
ne wywodzące się z kręg w byłej komunistycznej nomenklatury. Po_
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twierdza to dalszy rozwoj wypadk w na Ukrainie: marginalizację opo-
31cji wywo dzącej się ze.środowisk dysydenckich, 

"*J:ii*u 
przeciwni-

kÓw politycznych, skupianie władzy w rękach urzędu prezydenckiego
mozna interpretować w kategoriach wzrostu regulacji wład,czej prowa-
lzącej do stopniowej autorytiryzacji ustroju po ty."n.go i obumierania
instytucj i demokratyc zny ch.

Pierestroj ka Gorbaczow a, o'znaczająca między innymi zmniejszeniezalezności porniędzy metropo l ią u. p.owinc; u,'i i*p..ii- *-pos""r"gol _
nych republikach Azji Środkowej, stwarziła or iędo kumulacji wła-dzy politycznej w rękach miejscowych elit (zob. 

"i'. 
l'ł";'i.* icz 2000).

Procesy te zostały wydatnie. przyspieszo ne przezoderwanie się poszcze-g lnych republik Azji Środkowej 
_i 

ustanowienie p.'.' ni.t' ,uwerenno-ści p_aristwowej, kt re było swoistym wałem obronnym chroniącymprzed nadciąłającąz Moskwy falą łemokratyzacji. Poiwierdza to opi-nia W. Marciniaka (2001): ,,W l99l roku komuniuy"^. .firy w pa _
s'twach Azji Środkowej barJzo się obawiały, że fati demokacji mozedotrzec do nich z 

!o.skwy, .Strach 
i.n, purudoksalnie, ,p."yiuł rozpado-wi Związku Sowieckiego'' (s. l97).

Procesy te przedstawię na przykł adzie Kazachstanu, gdzie Gorbaczo-
wow.ska pierestrojka posłuzyła nie tyle dernokratyzacjT, il. *rrorto*iregulacji wład'czej w rękach lokalnyc'h elit poli{cźny.ł'.'wv.uzem tegoprocesu była kumulacja funkcji paristwowej prr", prry* jcę razach-
stanu - Nursułtana Nazarbajewa. W maju tqsg r;ku'Naiarbajew zo-stał I sekretarzem KP KSRR; w lutym tbqo - p.r.*oani.zącym RNKSRR, a w kwietni: 

|.99 roku prezydentem Kazachstan u. 25 pażd,zier-nika l990 roku Rada Najwyższa proklu'o'ała niepodległość Kazach-stanu z pozostaniem w granicach Związku na&i..kTeg-o. leszczęw przeprowadzonym w Kazachstanie w marcu 1991 roku referendum natenrat przys złości Zw'iązku Radzieckiego zdecydowunu *iękrrość spo_łeczeristwa opowiedziała się za istnienlern paristwa radzieci<iego w do-tychczasowej formule...Sytuacja radykalnie 
"'i.niłu rię__po pu.ru

w Moskwie' albowiem dla miejscowyc-h elit władzy jed|nf JrJnrą ouro-ny przed demokatyzacją płynącą z Moskwy było oderwanie się od Ro-sji i ustanowienie własneiparistwowości. W grudniu l991 roku odbyły
się. powszechne wybory prezydenckie, w kt rlrch jedynym Lunayou,.'był Nazarbajew _ otrzymai on gg,d% głos w (f.;i.;.*J;wynosiła
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s w (frekwencja wyborcza wynosiła 87%). Po wyborach najpowazniej_
szy rywal Nazarbajewa, S' Abdildin (otrzymał on l2o/o głos w), zarzu-
cił sfałszowanie wybor w. Wskazał on na takie naruszanie procedury,
jak między innyrni: ,,zautyżenie przez czlonkÓw komisji wyborczych
liczby os b biorących udział w głosowaniu, niedopuszczenie obserwa-
tor w do udziału w procedurze podliczania głos w, wydawanie przez
członk w komisji wyborczych osobie głosującej więcej niż jednej karty
wyborczej, głosowanie tych samych os b w kilku punktach wyborczych
na tzw. dodatkowych listach" (Chebotarev 2000, s. 228).

Autokratyczny system polityczny Kazachstanu znajduje odzwier-
ciedlenie w prawie paristwowym. W systemie politycznym Kazachstanu
prezydent ulokowany jest ponad społeczeristwem, partiami, parlamen-
tem i organami władzy paristwowej6. Prezydent mianuje premiera, kt ry
zobowiązany jest otrzymać wotum zaufania parlamentu. Jak piszą znaw-
cy kazachskiego prawa konstytucyjnego W. Jakubowski i P. Załęski: ,,fak_

Ęcznie wymog owej zgody izb jest iluzoryczny'' (Jakubowski, Załęski 2000,
s. 173), gdyż wymaga większoŚci kwalifikowanej 2/3 głos w ustawowej
liczby deputowanych. W przypadku wyrazenia wotum nieufności prery-
dent moze przyjąć dymisję gabinetu lub rozwiązać parlament' Rząd jest
odpowiedzialny politycznie przed prezydentem, kt ry ma wpływ na obsa-
dę najwazniejszych stanowisk paristrvowych, w tym na nominację sędzi w
i przewodni czącego Narodowego Banku Kazachstanu.

Parlament składa się z dw ch izb: izby przedstawicielskiej Mażylisu
otaz z Senatu. Mażylis, składający się z 77 deputowanych, wybierany
jest w wyborach powszechnych, a Senat, kt ry tworzy 47 deputowanych

- na wsp lnym posiedzeniu wszystkich maslichat w - lokalnych or-
gan w władzy uchwałodawczej wszystkich szczebli. Ponadto 7 deputo_
wanych jest mianowanych przez prezydenta. Jak stwierdzają W. Jaku-
bowski i P. Załęski: ,,lojalny charakter Senatu wobec głowy paristwa jest
zapewniony przez fakt, że wybierające senator w maslichaty są zdomi-
nowane przez akim w [akimat - władza wykonawcza na szczeblu Io_

kalnym - przyp.K.B.] odpowiedzialnych przed prezydentem" (Jaku-
bowski, Załęski 2000, s. 177). Dominacja urzędu prezydenckiego nad
życiem politycznym sprawia, że choć w Kazachstanie istnieją partie

164

90%) (Jagielski 2000' s' 172)' l6 grudnia l99l roku'została przyjęta

przez Radę N aj wyż:;ł r' * '"o'kiaracja N iepodle głości''' D al szy r oz-

woj wypadr.o* po'i}ffi;.i 1'll1fgły' 
rui1chstanie najlepiej

można zobrazow ac na przykłau:': T1'-"^'_':-:l1*], "ili?"'"Tii,lł 
imożna zobrazow dv 

ffi ";jj;.;;oiy.t ."u' obowiązuj ącej konstytuc1 t

W styczniu 1992 roku * T'ą::"'-::']:::::':^;;;;;; zwiększającą
przyjęto ustawę " "'* ;_ J'lua'v pafrstwowei znacznie zwi

uprawnienia prezyoe'n;' Na przeło'i' ii'topuaa i grudnia' 1993 roku

rada wykon awczarozwiązała o'guny 'u*o'"łoo*' 
iszystkich szczeb|i

(Chebotarev 2000, ;:; ; *' iqqł. ,otu oatyły się wybory do Rady

Na'iwyższej ni' 
'p'łniu]ł'J 

*'oług 't"n"to* 
rdwB standardow demo-

kratyczych. Na r7r mi'i" * pailamencie 4Ż zarezewo*1l' były dla

listy krajowej, r<torą'iljij'1ilJi: _Ńu"u'uu1'* 
(Łaga 2000' s' 464)'

W marcu rqqs rotl n";iupiło kolejne *".no.ni.nie władzy prezyden-

ta, ktory *ogł poj'j*"Ęe .9"yzJe 
z *o"ą ustawy (Łaga 2000' s'

465). Zapomocą'inipuru'ji .p'i*.1l:h 
Nazarbajew zapewnił sobie

wybor na drugą ml'"Jię' z [*ietniu^iggiild p""ydent rozpisał

referęndum * 'p'u'*i"i'łłuz'niu.'*op1 
kadencji d'o 2000 roku

(Jakubowski, Załęsk*i';0 i'; '' l73)' W''iJ'pni" 199ś roku odbyło się

referendum konstyiucyjne. Nową ustuwę zasudniczą |".till" 
89% gło-

sujących prry ooz"'i'"''tl*l"'ji ł"vi"ł 4-1 nowej konstytucji dopuszczał

możliwość wielokrotnego wyboru p""yj*iu' u i"go kadencja trwała 7

lat. Bierne prawo wyborcze stawia *v*og pomyśln'go przejścia te_

st w zdrowia psychicznego oraz *uru'*t ,"ze ,,w-ciągu roku przed re-

jestracją tunovoui ni' mo'ze uve t";;''il moze ' *nież toczyć się

nrzeciw niemu postępowanie adrnini's'ira.yin.'' (Jakubowski' Załęski

)o0$,,;;^''l;"]'il 
1 99 8 roku prezydent niespodziewani e skrocił swoj ą

kadencję, *r'nuł'ui*"*ii;d "'_19 
łv';'a 1999 roku (Chebotarev

2000,s.223).Uniernożliwiłotoprzeprowadzeniejegorywalomskutecz.
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i organizacje polityczne, to nie wykształcił się tam jeszcze system par_

tyjny' na kt ryrn mogłoby opierać się sprawowanie władzy: "praktycz_
nl" ni. ma w Kazaclrstanic partii rządzącej (.'.), tak jak struktura syste_

mu polityczncgo nic przcwidujc partyjnych mechanizm w formowania

,rądu'' (Mashan 2000, s.215). Dalej ten sam autor zauważa:,,podział
paitii'' nie przebiega ,,według kryterium: rządzące i opozycyjne, lecz we_

iług kryte'ium: lojahe i opozycyjne''. Warto doda , że ustawa o partiach

poli_ty."ny"h zabiania tworzyć partie o charakterze religijnym (Mashan

żooo, s. l88). Rozwazania o kazachskim systemie politycznym warto

zakoilczy ć następuj ącą uwagą:

obecne mechanizmy rekrutacji elity politycznej nie dają podstaw' aby

m wic o istnieniu całkowitej demokratyzacji tego procesu w Kazachsta_

nie' Raczej można bronić tezy o autorytarnym modelu rekrutacji do elit

politycznych.
Istotną barierę w karierze politycznej stanowią zapisy w prawie wy_

borczym. Zgodnie z nitni system komisji wyborczych podlega prezyden-

towi oraz władzy wykonawczej, kryteria polityczne zaś decydują o wy-

znaćłaniu okręg w wyborczych (Tulegulov 2000, s. 258)'

W Kazachstanie zatem przebieg wypadk w najpełniej podpadał pod

wzotzec czystej secesji wstecznej. oderwanie się od Związku Radziec_

kiego, kt re nie zostało wymuszone przez jakąkolwiek oddolną presję

.poł.."ną spowodowało pewne ustępstwa władzy prowadzące do spad-

ku regulacji władczej. Dolną granicą spadku alienacji obywatelskiej był

prog iewolucji I rodzaju. Argumentem na rzecz tej tezy może być ewo-

ir"lukuru"hskiego ustroju politycznego. Po 1991 roku, mimo pewnych

pozor w liberalizacji, ustr j demokratyczny tak naprawdę nigdy w Ka_

zachstanie nie zaistniał. Zamiast niego można obserwować wzrost regu-

lacji władczej, ktÓrego instytucjonalnym wyrazem jest rosnąca autokra-

ty zacja ustroj u politycznego.

6. Pr ba podsumowania

Przeprowadzona konkretyzacja kolicowego stadium modelu rozwoju
irnperium socjalistycznego poZwala zatem odpowiedzieć na pytanie, dla-

czego - wbrew zakładanej prognozie - nie doszło do wzrostu agre-
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sywności Rosji wobec jej otoczenia zewnętrznego: byłych kraj w obo-
zu socjalistycznego w Europie Środkowej i wobec Zachodu.

Mozna wskazać dwa czynniki przeciwdziałające rosnącej agresywno-
ści Związku Radzieckiego. Po pierwsze' w wyniku wyodrębnienia się
nowych organizm w politycznych z imperium radzieckiego na mocy
dzialania efektu niepodległościowego w kraj ach postradzieckich nastą-
pił spadek alienacji obywatelskiej, a władcy nowych suwerennych kra-
j w otrzymali nowe tereny społeczne do regulacji. W ten sposÓb ciśnie_
nie konkurencji władczej znacznej części byłej imperialnej klasy wład_
c w zostało rozładowane. Po drugie, metropolitalny odłam klasy wład-
c w pr bował wszelkimi metodami, ekonomicznego szantażu i politycz-
nego przymusu powstrzymaÓ upadek imperium' Wzrost agresywności
istotnie nastąpił, ale (l) nie był to wzrost agresywności całej imperialnej
klasy władcow,lecz tylko jej metropolitalnego odłamu, (2) kt rego agre-
sywność przejawiała się wobec (byłych) prowincjonalnych odłam w
władzy. W taki zapęwne spos b można interpretować interwencje Rosji
w Gruzji i Armenii, na Litwie, Łotwie i w Estonii, konflikt z Ukrainą
o flotę czarnomorskączy wojnę w Czeczenii. Zaangażowanię się Rosji
w konflikty z postradzieckirni paristwami sukcesyjnymi spowodowało
jednak jej wzrastającą pasywność, a więc i pokojowość w stosunkach
z krajami zewnętrznymi. Tym mozna tłumaczyć brak protest w Rosji
wobec rozwiązania RWPG i Układu Warszawskiego czyjej nieskutecz-
ny sprzeciw wobec wejścia Czech, Węgier i Polski do NATo.

I na zako czenie jeszcze jedna refleksja. Widzimy, ze wspomniana
konkretyzacja modelu irnperium socjalistycznego nie tylko wyjaśnia,
dlaczego wysunięta prognoza się nie sprawdziła. Przeprowadzona kon_
kłetyzacja przynosi jeszcze coś więcej: zwiększa moc eksplanacyjną tej
teorii. Zamiast bowiem tylko jednej ścięzki upadku imperium wyr żnia
sześć wariant w dezintegracji układu imperialnego, nie licząc ich dal-
szych subwariant w w postaci secesji zbrojnej (udanej lub nieudanej)
i pokojowej. Pozwala ona zatem znacznie precyzyjniej niż poprzednia
wersja tej teorii uchwycić wielowariantowość koricowego stadium ewo_
lucji imperium radzieckiego.
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