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Rozdział 3.

Determinanty legitymizacji  
przywództwa państwowego  
na obszarze WNP 

Badanie modeli legitymizacji przywództwa obejmuje analizę sposobów wyłaniania 
przywódcy oraz określanie determinantów kluczowych dla późniejszych etapów 
budowania jego pozycji w systemie politycznym. Różne okoliczności i konteksty, 
towarzyszące tym procesom warunkują zarówno sposób przewodzenia, jak i katalog 
środków, z jakich przywódca korzysta inicjując i kontynuując proces legitymizacji. 
Należy mieć na uwadze, że impulsy, które uruchomiły zmiany polityczne w Gruzji, 
Kigristanie czy na Ukrainie, nie spotkają się z podobnymi reakcjami w Turkmenista-
nie, Azerbejdżanie czy Kazachstanie132. Mimo że obszar poradziecki budują państwa 
stosujące wiele zbieżnych rozwiązań politycznych, są to różnorodne organizmy 
społeczne, o różnej genezie i statusie elit oraz odmiennej strukturze gospodarki. 
Znamienne jednak, że w każdym z tych systemów, instytucja przywódcy zajmuje 
kluczowe miejsce w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Dlaczego tak się 
dzieje? Znaczenie przywódcy wyraźnie wzrasta w czasie transformacji całych sys-
temów społecznych, głębokich tranzycji politycznych czy kryzysów gospodarczych. 
Pojawia się wówczas zapotrzebowanie na określony model przywództwa politycz-
nego, legitymizowanego według charakterystycznego dla danej rzeczywistości 
społeczno-politycznej schematu. 

Sposób, w jaki przywództwo jest legitymizowane, to logiczna konsekwencja 
wspólnej historii tego obszaru oraz długotrwałej koncentracji władzy politycznej 
w rękach jednego przywódcy bądź grup należących do elity władzy, desygnowa-
nych do pełnienia istotnej roli w systemie politycznym dzięki określonym cechom 
dystynktywnym, takim jak przynależność etniczna, proweniencja polityczna, 

132 Р. Симонян, Грузия, Украина.далее везде?, ,,Власть”, №1/2005, С. 32–39.
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specyfikacja religijna, itp. W tym kontekście prawdziwym wyzwaniem, obok analizy 
poszczególnych realizacji legitymizacji przywództwa, jest wykorzystanie studiów 
przypadków do modelowania tego zjawiska133.

Badania nad legitymizacją przywództwa powinny uwzględniać wiele ele-
mentów, determinujących przebieg tego zjawiska w poszczególnych systemach 
politycznych. W przypadku obszaru poradzieckiego, zwłaszcza państw WNP, 
z łatwością można wykazać wiele analogii w procesach legitymizacji, zwłaszcza 
w obszarach dotyczących sposobu konstruowania ścieżek kariery politycznej 
prezydentów oraz ich profili socjodemograficznych. Nie sposób również pominąć 
kwestii wzorców rywalizacji politycznej i wyborczej w analizowanych systemach, 
zwłaszcza że w wielu przypadkach ulegają one procesowi duplikacji i rozszerzają 
swoją funkcjonalność na kolejne państwa obszaru134. Ta dyfuzja zachodząca w sfe-
rze rozwiązań ustrojowych, zapoczątkowana stosowaniem rozwiązań tzw. prawa 
powielaczowego i alokowaniem instytucji prezydenta w poszczególnych systemach 
politycznych, była jedynie preludium do wykorzystywania wspólnych rozwiązań 
z zakresu praktyki politycznej135. Stopniowo i systematycznie doprowadziły one 
do szeregu zjawisk demodernizujących sferę polityczną regionu i ograniczających 
prodemokratyczne wektory przemian. W efekcie, w przeważającej grupie państw, 
przywódcy państwowi, mimo przyjętego trójpodziału władz, całkowicie zmono-
polizowali rywalizację polityczną i zredukowali dyskurs publiczny do niezbędnego 
minimum. Podobny los spotkał instytucje wyborów powszechnych i referendów, 
które stały się prawie wyłącznie instrumentem o charakterze plebiscytarnym peł-
niącym rolę narzędzia w strategii legitymizacyjnej prezydentów. Odchodzenie od 
klasycznych schematów demokratyzacji państwa sprzyjało powstawaniu zjawisk 
o charakterze antyreformatorskim, noszących znamiona bytów synkretycznych 
ustrojowo, w których przywódca państwowy i elity polityczne zwalczali wszelkie 
przejawy inicjatyw w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Prezydenci 
nowo powstałych na obszarze poradzieckim państw w dużej mierze nie byli przy-
gotowani do budowy ani nowych struktur ustrojowych, ani sfery nowego imagi-
narium politycznego136. Aktywizacja polityczna społeczeństwa nie leżała w sferze 

133 A. Wojtczuk-Turek, D. Turek, Kompetencje społeczno- psychologiczne a przywództwo. Badania nad 
obrazem skutecznego przywódcy, [w:] Lider, manager, oportunista – społeczne koncepcje przywództwa, 
red. K. Kasianiuk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 145

134 J. Gerschewski, The Three Pillars of Stability: Legitimation, Repression, and Cooptation in Autocratic 
Regimes, ,,Democratization” 20(1)/2013, p. 13–38.

135 J. Grauvogel, C. von Soest, Claims to Legitimacy Count: Why Sanctions Fail to Instigate Democratisation 
in Authoritarian Regimes, ,,European Journal of Political Research”, 53(4)/2014, p. 635–53; H. E. Hale, 
Regime Cycles. Democracy, Autocracy, and Revolution in Post‐Soviet Eurasia, ,,World Politics” 58(2)/2005, 
p. 133–65.

136 Ю.А. Красин, Российская демократия: коридор возможностей, ,,Политические исследования”, 
№ 6/2004, С. 125–135.
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zainteresowania przywódcy i elit legitymizujących, przeciwnie, utrzymywanie 
monopolu na zmiany, umożliwiało nie tylko sprawowanie kontroli nad wprowa-
dzanymi zmianami, ale również gospodarczy drenaż państwa. Doprowadziło to 
do tworzenia nowej stratyfikacji społeczno-gospodarczej krajów, w której kluczowe 
było kumulowanie kapitału przez grupy wpływu. Proces ten miał miejsce, dzięki 
temu, że dostęp do dóbr odbywał się poprzez prezydencki rozdzielnik do stanowisk 
politycznych i biurokratycznych. Powstawał wówczas mechanizm swoistej symbiozy, 
w której przedstawiciele elity biznesu czy służb wspierali finansowo i politycznie 
przywódcę a prezydent inwestował w tę grupę legitymizującą jego przywództwo. 
Ustrój polityczno-gospodarczy państwa determinował więc sposób sprawowania 
i legitymizowania przywództwa państwowego.

Państwa WNP, choć instytucjonalnie scalone w jednej strukturze politycznej, 
prezentowały odmienne dziedzictwo kulturowe, religijne i społeczne. Definiowały je 
różne geograficzne warunki rozwoju i odmienna spuścizna gospodarcza. Posiadały 
również zróżnicowane dziedzictwo polityczne i spuściznę instytucjonalną. 

Mimo tak dużej rozpiętości, doświadczenia polityczne dowiodły, że podobna 
rola przywódców państwowych na analizowanym obszarze była pochodną stopnio-
wego ograniczania innych instytucji systemu politycznego, zwłaszcza tych, które 
reprezentowały legislatywę. Pogłębione badania problemu legitymizacji w systemach 
niedemokratycznych, pozwalają nawet wyznaczyć trajektorię procesu legitymizacji 
w państwach obszaru WNP. Jej cykl otwiera etap konfliktu prezydenta z parlamentem, 
który nie poddawał się kontroli przywódcy. Niesterowalność legislatywy była wówczas 
największa barierą w umacnianiu pozycji prezydentów i konsolidacji ich władzy. Poza 
Turkmenistanem, w którym od początku niepodległości S. Nijazow podporządkował 
sobie Madżylis, we wszystkich pozostałych państwach WNP doszło do konfrontacji 
na linii prezydent–parlament. Oznaczało to uzyskanie przez przywódcę państwowego 
pełnej dominacji lub próby uzyskania wyraźnej przewagi nad innymi instytucjami 
państwa137. W konsekwencji, w większości przypadków, rola parlamentu została spro-
wadzona do funkcjonowania jako organ doradczy prezydenta, ewentualnie instytucja 
wspierająca przywództwo państwowe. 

137 Н.А. Баранов, Легитимность власти: политический опыт России Социально-гуманитарные 
знания, ,,Научно-образовательное издание”, №1/2008, C. 77–78.
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Tabela 4. Bilans konfliktu prezydenta z parlamentem w państwach WNP

Rok Państwo
System rządów 
w momencie 
konfrontacji

Parlament Bilans

1991 Mołdawia Prezydencki

Jednoizbowy: 
Parlament 

(Parlamentul 
Republicii 
Moldova)

Konflikt 
z parlamentem

Osłabienie pozycji 
prezydenta

1993 Rosja Prezydencki
Bikameralny: 

Duma Państwowa, 

Rada Federacji

Szturm na parlament

Konfrontacja 
prezydenta 

z parlamentem

1993

Kazachstan Prezydencki Bikameralny: 
Mejis, Senat

Rozwiązanie 
parlamentu przez 

prezydenta

1994
Rozwiązanie 

parlamentu przez 
prezydenta

1995 Kirgistan Prezydencki Jednoizbowy: 
Jogorku Kenesh

Rozwiązanie 
parlamentu przez 

prezydenta

1996 Armenia Prezydencki

Jednoizbowy: 
Zgromadzenie 

Narodowe 
(Azgayin Zhoghov)

Szturm na parlament

1999 Mołdawia Prezydencki Jednoizbowy: 
Parlament

Konflikt 
z parlamentem

Osłabienie pozycji 
prezydenta

2003 Gruzja Prezydencki Jednoizbowy: 
Sakartvelos 

Wkroczenie 
manifestantów  
do parlamentu

Ustąpienie 
prezydenta ze 

stanowiska
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Rok Państwo
System rządów 
w momencie 
konfrontacji

Parlament Bilans

2008 Ukraina Prezydencko- 
-parlamentarny

Jednoizbowy:  
Rada Najwyższa

Rozwiązanie 
parlamentu przez 

prezydenta

Opracowanie własne

Na początku lat 90. XX w., mimo konfrontacyjnego charakteru relacji na linii 
prezydent–parlament stopień demokratyzacji systemów politycznych był stosunkowo 
wysoki. Paradoksalnie, w krajach posttotalitarnych presja demokratyzacji sytemu 
w wymiarze formalnym sprawia, iż przywódcy niedemokratyczni bywają patronami 
zmian pozornie lub częściowo liberalizujących politykę, zwłaszcza w pierwszym 
okresie sprawowania władzy. Natomiast w schyłkowej fazie transformacji państw 
regionu, styl uprawiania przywództwa ulegał systematycznej radykalizacji. Realną 
rywalizację polityczną zastępowały wówczas pozostałości w postaci umocowanych 
konstytucyjnie instytucji, równolegle pozycja prezydenta w systemie stale rosła. 
Oczywiście, proces umacniania roli prezydenta miał różną dynamikę, często tylko 
okresowy charakter, niemniej schemat pozostawał niezmienny i obejmował etapy: 
hamowania odgórnych reform zainicjowanych po 1991 roku i blokowana opozycyj-
nych inicjatyw reformatorskich, kontrreform, następnie redukcji prodemokratycz-
nych efektów transformacji systemowej, stopniowego powiększania sfery deficytu 
demokracji, petryfikacji struktur władzy, etap stabilizacji reżimu i, w konsekwencji, 
umocnienie personalnego wymiaru przywództwa państwowego przez wypełnianie 
próżni ideologicznej ideologią przywódcotwórczą.

Początkowe prezydenckie próby tworzenia konstrukcji ideologicznych nie przekła-
dały się na skuteczną legitymizację przywództwa państwowego. Próżnię ideologiczną 
próbowano zastąpić ideą państwowości, stanowiąca syntezę tożsamości obywatelskiej 
i narodowej. Jednak wobec braku popularności wiodącej ideologii, przywódca pań-
stwa stawał przed koniecznością skonstruowania wspólnego zbioru norm i wartości 
uniwersalnych, które dzięki swojej monopolistycznej pozycji może narzucić w obrębie 
narodu. Ta sfera aksjologiczna staje się wówczas podstawą konstrukcyjną narracji 
politycznej, stosowanej w procesie legitymizacji. Jej uzyskanie oznacza, że proces 
narzucania przez przywódcę owej wizji zakończył się sukcesem. Natomiast erozja 
legitymizacji następuje wówczas, gdy elementy zaproponowanego zbioru sensów, 
zostają częściowo przez społeczeństwo podważone. Konsekwencją erozji legitymizacji 
jest delegitymizacja, która oznacza odrzucenie zbioru wspólnych dla społeczeństwa 
i władzy wartości, norm i reguł ich realizacji. 
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Rys. 3. Proces umacniania roli prezydenta w systemach politycznych państw 
na obszarze WNP

Hamowanie odgórnych reform  
zainicjowanych po 1991 roku  

i blokowanie opozycyjnych inicjatyw  
reformatorskich

Kontrreformy i redukcja prodemokratycznych  
efektów transformacji systemowej

Stopniowe powiększanie sfery  
deficytu demokracji

Petryfikacja struktur władzy

Etap stabilizacji reżimu

Umocnienie personalnego wymiaru  
przywództwa państwowego

Wypełnianie próżni ideologicznej  
ideologią przywódcotwórczą

Opracowanie własne
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Katalog determinantów kształtujących procesy legitymizacji na obszarze WNP 
zawiera kombinacje wielu różnych elementów, jednak kluczowy jest kontekst procesu, 
w którym źródłem legitymizacji są elity a nie społeczeństwo a sama legitymizacja 
oparta jest przede wszystkim o źródła pozaformalne138. Każda z analizowanych 
prezydentur posiada swój mit założycielski, nierzadko skonstruowany już w trakcie 
pełnienia przez przywódcę funkcji prezydenta139. Nie można również pominąć braku 
historycznych doświadczeń demokratyzacji (deficyt demokratycznych precedensów) 
i znaczenia autorytarnych tradycji w budowaniu pozycji przywódców w reżimach 
niedemokratycznych. Procesowi legitymizacji sprzyjały również czynniki gospodar-
cze, zwłaszcza kontrolowanie przez prezydentów i innych przedstawicieli elity władzy, 
procesów prywatyzacji. Mimo odejścia od modelu sterowanej centralnie gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej i znaczącej liberalizacji rynku, przywódcy nadal zachowali 
wysoki stopień kontroli nad sferą gospodarczą państwa. 

Tabela 5. Instrumenty wpływu przywódcy na system polityczny  
i jego otoczenie 

Rodzaj 
determinantu Działania Rola Przykłady

Inżynieria 
wyborcza  

i polityczna

Tworzenie 
proprezydenckiego 
systemu partyjnego

Utrzymywanie 
mechanizmów 

rekrutacji i kontroli 
aktywności 
politycznej 
członków 

elity władzy, 
legitymizującej 
przywództwo 

prezydenta

Karuzele kadrowe 
i tworzenie systemu 

patrymonialnego

Niekorzystne 
dla opozycji 

ordynacje wyborcze 
i ustawy o partiach 

politycznych 

Podtrzymywanie 
słabości opozycji 

pozaparlamentarnej

Wysokoprocentowe progi 
wyborcze, blokowanie 

możliwości kandydowania 
w wyborach

138 В.Д. Полшцук, A.M. Федорова, Легитимация политической власти в России: полемические 
заметки, Саратов 1999, C. 9–15.

139 Ю.Г. Волков, А.В. Лубский, В.П. Макаренко, Е.М. Харитонов, Легитимность политической 
власти, Москва 1996, C. 128.
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Rodzaj 
determinantu Działania Rola Przykłady

Inżynieria 
wyborcza  

i polityczna

Funkcjonowanie 
proprezydenckiej 

tzw. konstruktywnej 
opozycji 

parlamentarnej

Imitacja systemu 
wielopartyjnego 
i pozorowanie 

wielogłosu 
politycznego140

Sprawiedliwa Rosja, 
Liberalno-Demokratyczna 

Partia Rosji, Liberalno-
Demokratyczna Partia 

Białorusi, Partii Politycznej 
Jedności i Rozwoju 

(Kirgistan), Republikańska 
Partia Kirgistanu „Adilet” 

Istnienie 
proprezydenckich 

partii władzy141

Odgórne 
projektowanie 

kształtu systemu 
politycznego

Jedna Rosja, Nur-Otan 
(Kazachstan), Nowy 
Azerbejdżan, Partia 

Ludowo-Demokratyczna 
(Tadżykistan), Vatan 

Tarakkiyoti (Uzbekistan), 
Ak Zhol (Kirgistan)

Inżynieria 
konstytucyjna

Przyjęcie nowych 
konstytucji 

umacniających 
pozycję prezydenta

Imitacja demokracji

Brak procedury 
impeachmentu prezydenta 

(Uzbekistan, Turkmenistan) 
lub wprowadzenie do 

konstytucji bardzo 
skomplikowanej procedury 

usunięcia prezydenta 
z urzędu (Rosja, 

Kazachstan)

Brak urzędu wiceprezydenta 
lub wprowadzenie 

urzędu wiceprezydenta 
(Azerbejdżan)  

– w zależności od 
stosowanych rozwiązań 

ustrojowych)

Przedłużanie kadencji 
prezydenta, brak 

konstytucyjnych ograniczeń 
liczby kadencji prezydenta

140 О.Б. Подвинцев, Партийные системы бывших союзных республик как отражение 
разнонаправленных тенденций развития постсоветского пространства, ,, Россия и современный 
мир”, № 3 (60)/ 2008, С. 168—174.

141 Л.Г. Олейник, Институциональный дизайн функционирования партии власти в Молдове, 
[w:] Политические институты и процессы: российское и мировое измерение. Сборник статей 
студентов, аспирантов и молодых ученых-политологов, Москва 2006, С. 166–174.
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Rodzaj 
determinantu Działania Rola Przykłady

Bezalternatywność

Kontrola środków 
komunikacji 
społeczno- 
politycznej

Kontrola mediów 
i likwidacja mediów 

niezależnych

Zmiany w strukturze 
własnościowej systemu 
medialnego, cenzura

Represywność

Wykorzystywanie 
całego 

instrumentarium 
represji

Kontrola wszelkich 
aktywności 

społecznych, 
politycznych 

i gospodarczych 
przez aparat 

bezpieczeństwa

Stopniowa brutalizacja 
reżimów (aż do etapu 
fizycznej likwidacji 

przeciwników)

Wywieranie presji na 
sądownictwo

Kryminalizacja 
reżimu

Uzyskiwanie 
pragmatycznej 

lojalności elit władzy 
wobec przywódcy 

państwowego

Wykorzystywanie 
nielegalnych form 

nacisku

Stosowanie korupcji jako 
instrumentu budowania 

proprezydenckich 
sieci o charakterze 
klientelistycznym

Dystrybucja zasobów 
państwa w zamian za 

gwarancję lojalności wobec 
przywódcy

Kontola środków 
przekazu

Rytualizacja 
komunikacji

Redukcja 
komunikacji 

miedzy przywódcą 
a społeczeństwem 

do rytualnego 
minimum

Orędzia, telemosty czy 
uczestnictwo w politycznych 

i religijnych celebrach 
zastępują prawdziwy 
i intensywny dialog

Budowa 
społeczeństwa 

nieobywatelskiego

Marginalizacja 
znaczenia 

działalności 
organizacji 

pozarządowowych 
o politycznym profilu 

aktywności

Bierność 
społeczeństwa

Pasma sukcesów wyborczych 
elity rządzącej, utrwalają 

w społeczeństwie 
przekonanie 

o bezalternatywności 
istniejącego systemu 

politycznego

140 141 Opracowanie własne.

Modele przywództwa politycznego w państwach postradzieckich, mimo wielu 
podobieństw, wykazują cechy specyficzne, czasem nawet wyraźnej polaryzacji. Ich po-
zornie wspólny kierunek rozwoju po głębszej analizie ujawnia cechy dystynktywne dla 
konkretnych państw, kultur, wspólnot religijnych, regionów. Skomplikowanie materii 
pogłębia fakt, iż równolegle z determinantami wewnętrznymi, specyfika obszaru WNP 

     140  
141 
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ujawnia konieczność równoległego rozpatrywania znaczenia tendencji zewnętrznych 
(kontynentalnych) i globalnych w kształtowaniu modeli przywództwa politycznego. 

3.1. Proces rotacji władzy prezydenckiej a problem 
legitymizacji przywództwa państwowego

Jedną z charakterystycznych cech obecnych w systemach państw obszaru WNP 
jest brak demokratycznych scenariuszy transferu władzy. Oczywiście, zdarzają się 
przypadki, w których władza zostaje przekazana lub zdobyta w sposób nieplanowany 
przez przywódcę i nieoczekiwany dla niego i całej elity politycznej, ale są to wyjątki 
potwierdzające regułę braku transparentności w mechanizmach politycznych. Wbrew 
demokratycznym zasadom kadencyjności, czyli przywództwa ograniczonego czasem, 
władza raz zdobyta może trwać dożywotnio. Innym sposobem jest ścisła kontrola me-
chanizmu przekazywania władzy następcy, który jest wyznaczony przez ustępującego 
ze stanowiska przywódcę. W przeważającej większości przypadków prezydenci dążyli 
do możliwie najmocniejszego osłabienie pozycji następcy, zwłaszcza jeśli dyskusje 
na temat objęcia schedy toczyły się jeszcze za życia lidera. W celu obniżenia poziomu 
zagrożenia, liderzy chronią własną pozycję również poprzez desygnowanie kilku 
potencjalnych następców lub planowanie przekazania władzy kolektywowi, złożonemu 
z reprezentantów najważniejszych grup elity politycznej i biznesowej. 

Minimalizowanie ryzyka powstania, po śmierci lidera, politycznej próżni, jest więc 
nie tylko celem przywódcy, ale również całej elity politycznej znajdującej się w kręgu 
wpływów prezydenta. Co więcej, jedną z cech łączących reżimy autorytarne i hybry-
dowe jest wytworzenie podobnych mechanizmów dziedziczenia władzy, których sedno 
stanowi sfera znajdująca się poza obszarem regulowanym przez prawo, racjonalność 
czy biurokratyczne zwyczaje. 

Tabela 6. Wymuszona rotacja władzy w państwach WNP

Państwo Liczba wymuszonych 
elekcji Rok 

Armenia 1 1998

Azerbejdżan 2 1992, 1993

Gruzja 3 1992, 2003, 2007

Kazachstan 0 –

Kirgistan 1 2017

Mołdawia 0 –

Rosja 1 1999




