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Stabilność państw powstałych po upadku Jugosławii ma fundamentalne znaczenie 
dla systemu bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Półwysep Bałkański nadal sta-
nowi bowiem najmniej stabilny jego region, który nie bez powodu na początku ubie-
głego stulecia zyskał określenie „bałkański kocioł”, wybuchający co jakiś czas z nie-
pojętą siłą i zagrażający pokojowemu współistnieniu narodów i państw. O tym, że 
do dziś pozostał zarzewiem konfliktów i sporów międzynarodowych świadczą za-
równo kontrowersje narastające wokół zadeklarowania niepodległości przez Kosowo, 
nieuznanej m.in. przez Serbię i ONZ, jak też międzynarodowe reperkusje tego wy-
darzenia, znajdujące odzwierciedlenie w ogłoszeniu niepodległości przez Abchazję  
i Osetię Południową. 

Z tym większym zainteresowaniem należy przyjąć monografię Krzysztofa Krysie-
niela, traktującą o państwie powstałym w wyniku rozbicia federacji jugosłowiańskiej, 
pod tytułem System polityczny Republiki Chorwacji, która jest uzupełnioną i uaktu-
alnioną (stan prawny na 1 września 2006 r.) wersją pracy doktorskiej, obronionej  
w 2003 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Krzysztof Krysieniel – wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – w swoich poszukiwaniach badawczych, którym 
poświęcił kilkanaście artykułów naukowych wydanych w kraju i za granicą, skoncen-
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trował się na transformacji polityczno-ustrojowej w Europie Środkowej i Wschod-
niej. Ponadto zajmuje się także problematyką państw powstałych po rozpadzie Jugo-
sławii. 

Omawiane opracowanie ma charakter nowatorski, gdyż stanowi pierwsze w Polsce 
studium politologiczne z zakresu najnowszych dziejów Chorwacji, począwszy od uzy-
skania przez ten młody kraj niepodległości w 1991 r. Choć na naszym rynku wydawni-
czym problematyka bałkańska cieszy się dużym zainteresowaniem, nadal brakuje po-
zycji o podjętej przez autora tematyce1.

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. Szcze-
gólnie cenne jest to, że autor posłużył się literaturą zarówno chorwacką, jak i serbską, 
np. pracą historyków, S. Kovačevicia i P. Dajicia, Hronologija jugoslovenske krize, 
wspomnieniami prezydenta Chorwacji Stipe Mesicia, Kako je srušena Jugoslavija, czy 
też opracowaniem N. Zakoška, Politički sustav Hrvatske (to ostatnie ułatwiło analizę 
zmian prawno-ustrojowych, jakie dokonały się w Chorwacji w omawianym okresie).

Autor wykorzystał także materiały zawarte na stronach internetowych. Do opisu 
regulacji prawnych posłużył się stroną wydawnictwa rządowego Narodne novine 
(www.nn.hr). Aby wzbogacić opis dziejów najnowszych Chorwacji, studiował interne-
towe wydania najważniejszych dzienników społeczno-politycznych („Vjesnik”, Večernji 
list”, „Slobodna Dalmacija”) oraz chorwackiej agencji prasowej Hina.

Skorzystał równocześnie z dorobku anglojęzycznych badaczy tej problematyki 
na Zachodzie (M. Tanner, Croatia. A Nation Forged in War) oraz z opracowań pol-
skich naukowców (Historia Jugosławii  T. Wasilewskiego i W. Felczaka Jugosławia. Byt 
wspólny i rozpad, W. Walkiewicza; Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty za-
palne w latach 1990–2000. Tło historyczne i stan obecny M. Kuczyńskiego; Komu-
nizm. Federacja. Nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie 
– przekształcenie – rozkład M. J. Zachariasa).

We wstępie autor podkreślił, że właściwe zrozumienie podjętego przez niego te-
matu nie jest możliwe bez zaprezentowania wydarzeń historycznych, które miały 
istotny wpływ na kształtowanie się państwa chorwackiego. Ale już pierwszy rozdział, 
stanowiący historyczne wprowadzenie do współczesnych dziejów politycznych Re-
publiki Chorwacji pozostawia niedosyt. Krzysztof Krysieniel nie ustrzegł się bowiem 
wielu uproszczeń, pominął także kilka istotnych aspektów analizowanych przez siebie 
zjawisk i procesów. Pobieżnie potraktował problematykę tzw. drugiej Jugosławii 
(rządzona przez Josipa Broz-Tity), nie zdobywając się na analizę roli, jaką odegrała  
w niej Socjalistyczna Republika Chorwacji. Takie podejście do omawianej problema-
tyki sprawiło, że autor nie znalazł żadnych argumentów na obronę Federacji Jugosło-
wiańskiej, nie uwzględnił np. ingerencji mocarstw, a zwłaszcza Niemiec w destrukcję 
tego państwa, zaś pisząc o skutecznych reformach ekonomicznych podjętych przez 
ostatniego premiera Jugosławii, Chorwata Ante Markovicia, nie wyjaśnił, że nie mogły 
one odnieść sukcesu z powodu odmowy pomocy gospodarczej ze strony państw EWG, 
a zwłaszcza negatywnej postawy Niemiec. Może dziwić, że autor nie sięgnął do do-
robku wymienionego w bibliografii swojej pracy Marka Waldenberga (Rozbicie Jugo-

1  Z wyjątkiem pracy J. Wojnickiego, Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990–2003) czy J. Karpia 
i M. Grzybowskiego, Sabor – parlament Chorwacji, warto też wymienić opracowanie pt. Transformacja systemowa 
państw Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej, pod red. T. Godlewskiego, A. Koseskiego, K. A. Wojtaszczyka, Puł-
tusk 2003.
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sławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej), który obszernie wyjaśnia skompli-
kowane procesy związane z rozpadem Jugosławii.

Krzysztof Krysieniel ponadto dość dowolnie zinterpretował konflikt serbsko-al-
bański w Kosowie. Krwawe stłumienie antyrządowych wystąpień Albańczyków  
w 1981 r. miało stanowić, jego zdaniem, jeden z elementów niewłaściwej polityki Broz- 
-Tity. Ale to przecież dzięki marszałkowi Tito Kosowarzy otrzymali w Jugosławii szereg 
przywilejów (np. na mocy Konstytucji z 1974 r. Kosowo zyskało status kraju autono-
micznego, stając się bezpośrednio częścią federacji, z pozycją polityczną równą re-
publikom). I to właśnie polityka ustępstw prowadzona przez władze Jugosławii do-
prowadziła m.in. do stawiania przez kosowskich Albańczyków coraz większych żądań, 
włącznie z wyjściem z federacji. 

Pisząc z kolei o Memorandum Serbskiej Akademii Nauki i Umiejętności (1986), 
autor potraktował go nieobiektywnie jako stricte nacjonalistyczne wystąpienie 
Serbów. Nie dostrzegł, że w dokumencie tym zaatakowano koncepcję federacji jugo-
słowiańskiej, zarzucając marszałkowi Broz-Ticie, że prowadził politykę prochorwacką, 
ze szkodą dla narodu serbskiego. I w tym przypadku zabrakło analizy skomplikowa-
nych stosunków narodowościowych w państwie Słowian Południowych.

Ponadto w trakcie opisu wojny domowej 1991–19952 („Domovinski rat”) autor 
przedstawił Serbów jako agresorów. Nie uwzględnił racji stanu federacji jugosło-
wiańskiej, iż występowali oni zgodnie z obowiązującym w Jugosławii prawem jako 
obrońcy suwerenności tego państwa. Nie można mu także wybaczyć zbyt pobież-
nego zaprezentowania operacji „Błyskawica” („Bljesak”) i „Burza” („Oluja”), w wy-
niku których prowincje Krajina i Zachodnia Slawonia zostały przywrócone Chor-
wacji. Autor ocenił te operacje jako wielki sukces wojskowy młodego państwa, nie 
dostrzegając udziału mocarstw, które pomogły Chorwatom, dostarczając uzbro-
jenie oraz wsparły logistycznie ich działania militarne. I w tym przypadku autor 
nie sięgnął do dorobku znawców problematyki, wymienionych w bibliografii swojej 
pracy (vide Marek Waldenberg!).

Niewątpliwie do najciekawszych rozdziałów należy zaliczyć drugi i trzeci, w któ-
rych został opisany ustrój polityczno-prawny Chorwacji oraz obowiązujące prawo 
wyborcze wraz z systemem partyjnym. Szczególnie wartościowe jest dokładne 
omówienie przez autora najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Konstytucja  
z 22 grudnia 1990 r. oraz jej późniejsze nowelizacje. W Chorwacji obecnie istnieje 
parlament unikameralny (jednoizbowy), lecz autor nie pominął analizy działania Izby 
Żupanii, która w latach 1993–2001 była izbą wyższą parlamentu. Utworzona na 
wzór amerykańskiego Senatu miała reprezentować poszczególne regiony kraju, lecz 
nie zdała egzaminu w kraju unitarnym, jakim jest Chorwacja. 

Urząd prezydenta była wzorowany na francuskim modelu V Republiki, ustawo-
dawca czerpał również z wzorców amerykańskich, co w połączeniu z autorytarnymi 
tendencjami Franjo Tudźmana nadało głowie państwa możliwość kreowania własnej 
polityki. I dopiero po śmierci pierwszego prezydenta można było wprowadzić ograni-
czenia kompetencji sprawowanej przez niego funkcji, zaś kolejne nowele konstytucji 
stworzyły parlamentarno-gabinetową formę rządów.

2  K. Krysieniel używa także określenia: Wojna Ojczyźniana, co stanowi dosłowne tłumaczenie z j. chorwackiego, lecz w hi-
storiografii przyjmuje się, że Wojna Ojczyźniana to wojna ZSRR z Niemcami, prowadzona w trakcie II wojny światowej, 
więc stosowanie tego określenia przez autora nie jest odpowiednie.
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Autor podkreśla, że mimo licznych zmian w ustawie zasadniczej, nie usunięto 
jednak wprowadzonego na żądanie F. Tudźmana zapisu o zakazie wszczynania postę-
powania, które prowadziłoby do odtworzenia jugosłowiańskiej wspólnoty państwowej 
lub jakiegokolwiek innego związku bałkańskiego. Nadmieniając, że artykuł ten wy-
nikał z wrogości wobec bałkańskich korzeni Chorwacji, autor nie zajął jednak jedno-
znacznego stanowiska w tej sprawie. 

Podczas charakteryzowania chorwackiej sceny politycznej K. Krysieniel wskazał 
na odmienność jej systemu partyjnego, charakteryzującego się rozdrobnieniem oraz 
krótkim okresem funkcjonowania reguł demokratycznych w partyjnej rywalizacji  
w porównaniu z innymi krajami postkomunistycznymi. W trakcie ery F. Tudźmana 
na scenie politycznej dominującą rolę odgrywała Chorwacka Wspólnota Demokra-
tyczna (HDZ). Jak słusznie podkreślił autor, istniejący wówczas system partyjny można 
określić jako wielopartyjny, oparty jednak na hegemonii jednej partii. Dopiero od  
2000 r., kiedy HDZ przestała być partią dominującą, możemy mówić o systemie wie-
lopartyjnym, bez partii dominującej.

W czwartym rozdziale pt. „Polityka wewnętrzna i zagraniczna Republiki Chor-
wacji” w interesujący sposób przedstawił działalność pierwszego prezydenta suwe-
rennej Chorwacji Franjo Tudźmana i jego wpływ na kształt chorwackiej polityki. Ojciec 
Narodu, który szokował współczesnych swym nacjonalizmem, zasłynął m.in. z twier-
dzenia, iż „cieszy się, że nie ożenił się z Serbką ani Żydówką”, został zaprezentowany 
jako postać kontrowersyjna. Niekwestionowany i czczony do dziś przez Chorwatów 
mąż stanu, ale też władca autorytarny i operetkowy zarazem, który nie akceptował 
europejskich wartości demokratycznych. Podejmowane przez niego reformy gospo-
darcze często przypominały kabaret. Podczas prowadzonej w latach 90. ubiegłego 
stulecia prywatyzacji wykreował on oligarchię składającą się z 200 najbogatszych ro-
dzin chorwackich (tzw. tajkuni, od angielskiego słowa tycoons, oznaczającego poten-
tatów rynkowych), którzy doprowadzili państwo na skraj bankructwa.

W podrozdziale dotyczącym elementów dysfunkcjonalnych, wpływających na poli-
tykę wewnętrzną, autor podkreślił konflikty władzy z niezależnymi mediami. Dość po-
bieżnie natomiast zaprezentował problem mniejszości serbskiej w Chorwacji. I tutaj 
można powtórzyć zarzut dotyczący rozdziału pierwszego, że nie dokonał on analizy 
złożonych stosunków serbsko-chorwackich oraz konfliktów etnicznych między tymi na-
cjami. Ciekawie natomiast zaprezentował współczesną politykę zagraniczną Chor-
wacji w odniesieniu do najbliższych sąsiadów oraz Unii Europejskiej, podkreślając de-
mokratyczny i europejski wybór ekipy prezydenta Stipe Mesicia oraz premiera Ivicy 
Račana. Stosunki z Trybunałem Haskim zostały ujęte na tle kontrowersyjnej oceny 
wojny domowej, operacji „Burza” oraz konieczności wydania zbrodniarzy wojennych 
Hadze (gen. Ante Gotovina). Autor słusznie zwrócił uwagę, że społeczeństwo chor-
wackie nie uporało się do dziś z właściwą interpretacją wyżej wymienionych wyda-
rzeń, traktując „Domovinski rat” w kategoriach narodowego mitu, którego pamięci 
nie można kalać ani oskarżeniem o zbrodnie wojenne, ani żądaniem rozliczenia się  
z nimi, czego domagają się kraje unijne.

K. Krysieniel za główny cel postawił sobie zaprezentowanie systemu politycznego 
funkcjonującego w Chorwacji wraz z jego relacjami z szeroko rozumianym otocze-
niem, czyli polityką innych państw i społecznością międzynarodową. Cel ten został 
tylko połowicznie osiągnięty. Mimo wielu nowych wartości, które wnosi jego praca do 
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polskiego piśmiennictwa naukowego, zabrakło analizy konfliktów etnicznych na Bał-
kanach, odniesienia się do procesów integracyjnych i dezintegracyjnych Jugosławii, co 
zaowocowało słabszymi rozdziałami – pierwszym i czwartym. 

Trudno także zgodzić się z jednym z końcowych wniosków opracowania, że krwawy 
konflikt na Bałkanach w latach 90. ubiegłego stulecia był nieuchronny. Gdyby autor 
uwzględnił wszystkie aspekty skomplikowanych procesów politycznych zachodzących 
na Bałkanach, być może jego ostateczna konkluzja byłaby mniej jednoznaczna. 

Pozytywna ocena wystawiona przez K. Krysieniela władzy chorwackiej, która ze-
rwała z autorytaryzmem F. Tudźmana i doprowadziła do funkcjonowania rządów par-
lamentarno-gabinetowych świadczy o tym, że Chorwacja zaczyna spełniać standardy 
obowiązujące w demokratycznym świecie, zbliżające ją do członkostwa w UE i NATO, 
czego możemy życzyć temu młodemu krajowi, którego obywatele zrealizowali ma-
rzenia przodków o życiu w suwerennym państwie. K. Krysieniel napisał o tych chor-
wackich dążeniach z sympatią, należną pięknemu krajowi ludzi ambitnych, którzy  
u progu niepodległości musieli borykać się z wieloma problemami, wynikającymi 
z nadrabiania zaległości w stosunku do zachodnich demokracji. Można tylko ubo-
lewać za autorem, że Chorwatów pod względem osiągnięć przewyższyła sąsiednia 
Słowenia, w której szybciej nastąpiła demokratyzacja wszystkich dziedzin życia oraz 
rozwój gospodarczy równy państwom unijnym. 

Napisana językiem jasnym i klarownym książka stanowi źródło informacji tak dla 
studentów politologii, czy stosunków międzynarodowych, jak też wszystkich osób za-
interesowanych dziejami Chorwacji oraz problematyką bezpieczeństwa na naszym 
kontynencie. 
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