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c) omówienie celu naukowego lartystycznego ww. prac i osiągniętych wyników wTaz z

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

Historią najnowszą i współczesnością Rumunii zacz$em się interesowaó jeszczena

ostatnich latach sfudiów w Instyfucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania te kontynuowałem w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzienauczyŁem się języka rumuńskiego i obroniłem pracę magisterską z
rumuńskiej polityki kulturalnej okresu Gheorghe Gheorghiu-Deja. Po zakoilczeniu studiów
odbyłem praktykę w Ambasadzie RP w Bukareszcie oraz w Instytucie Polskim w
Bukareszcie. od 2OO4r.pracuję w Zakadzie Europy Środkowo-Wschodniej tnstytutu
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk' gdzie początkowo zajmowałem się Rumunią,
a następnie rozszerzyłem okręg zainteresowanrównięŻ na inne kraje regionu, przede
wszystkim Bułgarię i Republikę Mołdawii. w 2007 r. obroniłem pracę doktorską pt.
''Dyktatura Nicolae Ceaugescu 1965-1989: wzrost, stagnacja, upadek'' pisanę pod
kierownictwem prof. Andrzeja Paczkowskiego. Po uzyskaniu tytufu doktora moje
zainteresowania naukowe przesrrnęły się w kierunku współczesnego systemu politycznego
Rumunii. w 2012 r. wTaz z dr. Mariusem Stanem z Uniwersytetu Bukareszteńskiego
opublikowałem pracę pt. ''Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku'',
poświęconą najnowszej historii politycznej i gospodarczej Rumunii. Jednocześnie
utrzymywałem kontakt z Życiern naukowym w Rumunii. Po opublikowaniu po rumuńsku
dwóch ksi4zek, Życzliwieprzyjętychptzęz recenzentów i czytelników, stałem się
uczestnikiem tamtej szeg o iycia naukowego i publicystycznego.

Praca pt. ''System polityczny współczesnej Rumunii'' stanowi wynrk moich
wieloletnich badń nad zagadnieniami zwtqzanymi z rumuńskim systemem politycznym, z
teoriami doĘczącymi jego rozwoju, atakŻe zpraktyką, często odbiegającąodzałoŻen czysto
teoretycznych. Praca ta jest pierwszą w Polsce próbą opisu całości zagadnień'związanychz
systemem politycznym Rumunii. W samej Rumunii rownieŻ nie opublikowano dotychczas
tego typu przekrojowej pracy, choó oczywiŚcie pojawiło się multum prac opisujących
poszczegó|nezagadńetiazwtązaneztymtematem.

Główną teząpracy jest uznanie, że rumuński system po|itycznyjest systemem
stabilnym, odpornym na większe nawet wstrząsy i że jest to system zbudowany przezludzi
wyrosłych zrcŻimu totalitarnego,którzy jednakzaadaptowali do lokalnych potrzeb idee i
konkretne rozwiązania wypracowaneptzez zachodnioeuropejskie demokracje. Przystąpienie
Rumunii do Unii Europejskiej 1 styczntaA)}7 r. wzmocniło tendencje adaptacy1ne, a
jednocześnieprzyczyniło się do dalszej stabilizacji systemu. Jedną z cech
charakterystycznych rumuńskiego systemu politycznego jest duży wpływ czynników



personalnych, az1Nłaszcza silnych liderów poszczegóInych partii oraz kolejnych
prezydentów, dlatego też opis ich ugrupowńoraz drogi politycznej stanowi istotną część
pracy.

Pod poj ęciem,,system po|itycznt'' rozumiem tu,,ogół uwarunkow ń dotyczących
działaniapolityki i pństwa, tak w warstwie prawnej i teoretycznej, jak i w warstwie jego

funkcjonowania. Mięszcząsię w tym, w przypadku Rumunii, zarówno wszystkie trzy rodzaje
władzy: ustawodawcza (takie ta szczeb|u europejskim), wykonawcza (takŻe na szczęb|u
lokalnym) i sądownicza, jaki sposób reprezentacji społeczeństwaprzez wyłonionych przez
nie polityków. Środki masowego przekazurównież stanowią elemęnt systemu politycznego,
jako pewnego rodzaju jego kontrolai zarazernnarzędzte walki politycznej''. Jest to definicja
będąca połączeniem wszystkich trzech,wyszczególnionych ptzez Prof. Konstantego
Wojtaszczyka, możliwych podejśó od zagadnienia: podejścia instytucjonalnego, podejścia
strukturalno- funkcj onalnego oraz podej ścia systemowego.

Uściślenia wymaga też określenie,,współ czesfla Rumunia''. B ez wętpien ia zaczęła się
ona kształtować 22 grudnia 1989 r., kiedy komunistyczny dyktator Nicolae Ceaugescu wraz
Ze swą żzonąEIenąoraz kilkomanajb|lższymi współpracownikami odleciał helikopterem z
gmachu Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Tamten moment oznaczał'
koniec systemu totalitarnego i początek nowej rzeczywistości, nazywanej przez częśc
analityków (szczegó|nie w latach dziewięćdziesiątych),post-grudniową'' (trlost-decembristd).

W języku rumuńskim transformację ustrojową określa się słowem ,,tranziłie,,, co dosłownie
ozrlacza,,przejście'', zaś w tym konkretnym kontekście oznacza przejście od systemu
totalitarnego do demokracji. Należy zatemprzy1ąć, ii ,,współczesna Rumunia'' to państwo'
które istnieje w chwili obecnej' natomiast jego aktem załoiycie|skim było przejęcie władzy
przez Front Ocalenia Narodowego 22 grudnia 1989 roku.

Rumuńscy badacze proponuję róŻne daty końca transformacji ustrojowej w tym kraju,
choó w zasadzie wszyscy są zgodni, Żę został'a ona juz zakonczona. Zazwyczaj podaje się tu
uchwalenie konstytucji w 2003 r., dojście do władzy koalicji centroprawicowej rok później
lub przyjęcie Rumunii do Unii Europejskiej w 2007 roku. W omawianej pracy zapunkt
zakonczenia transformacjiuznałen'uchwalenie nowej ustawy zasadniczej w 2003 roku. Po
tym fakcie nie nastąpiły bowiem jui iadne zmiarty o tak fundamentalnym znaczeniu,

Wychodzą c z tego założzenia moŻna Zaproponowaó następuj ącą peńodyzację
transformacji ustrojowej w Rumunii :

o okres rewolucfny - od grudnia 1989 r. i obalenia Ceauqescu do pierwszych
wolnych wyborów i masakry naPia[aUniversitó1ii w czerwcu 1990 roku;

o okres konstyfuanty- od czerwca 1990 r. do uchwalenia konstytucji w 1991 r.;
o okres reform _ |ata |992-2000, kiedy początkowo zablokowano reformy, a

następnie przeprowadzono przyspieszoną restrukturyzację kraju;
o okres ostatecznego kształtowania systemu _ od roku 2000 do uchwalenia

konstytucji 2003 r.;



okres dostosowawczy _ Iata 2003_2007, kiedy zmiarty, juz nesztą niewielkie,
były nastawione na dostosowanie prawa do wymogów Unii Europejskiej;
okres stabilizacji - po 1 styczniaf}}T r.

System polityczny współczesnej Rumunii był i jest tworzony i zarządzany przezki|ka
głównych środowisk politycznych. Większośó klasy politycznej wywodzi się z Rumuńskiej
Partii Komunistycznej. Wybrany w 2014 r. prezydent Klaus Iohannis jest pierwszym
politykiem na tym stanowisku, który nie był nigdy członkiem partii komunistycznej, choó w
młodości był on członkiem Zwięku|vIŁodzieŻy Komunistycznej. Prawie wszystkie główne
środowiska polityczne współczesnej Rumunii mają równieitota|itamy rodowód.

Rumuński system jest wielopartyjny' choć nie brakowało prób ograriczenia sceny
politycznej do dwóch głównych ugrupowń. W rezultacte rzqd tworzony j est zazwyczaj na
zasadzie koalicji kilku partii lub jest rząderrl mniejszościowym. Takiej sytuacji sprzyja
ordynacja wyborcza, która, pomimo wielu zmian,pozostał'aproporcjona|na,zpewnym
jedynie dodatkiem większościowym.

Najwazniej szą zpartlijest ugrupowanie kierowane przez Iona Iliescu, a następnie
przez Victora Pontę. Wywodzi się ono z Frontu ocalenia Narodowego, który z kolei przejął
kadry Rumuńskiej Partii Komunistycznej, W 2001 r. ustabilizowała się nazwapartii; obecnie
rLazywa się ona Partią Socjaldemok'ratyczną (Partidul Social Democrat _ PSD). Sprawowała
onawładzę' samodzielnie lub w koalicji, ptzezwiększośó czasu)jaki upłynął od 1989 roku.

Drugim znĄwainiejszych środowisk politycznych jest ugrupowanie skupione kiedyś
wokół Petre Romana) apotem wokół Traiana Bósescu. Również ono wywodzi się z Frontu
ocalenia Narodowego, jednakże juŻw trakcie tworzenia Frontu zaznaczył' się podział na
polityków bardziej zachowawczych,którzy zaczęLi gromadziÓ się wokół Iliescu oraztych
nastawionych proreformatorsko, których przywódcązostil. Roman. w 1992 r. grupa ta
przejęła wł.adzę we Froncie , z którego w odpowie dzi wycofil. się Iliescu. Partia Romana, a
później Bósescu przesunęła się w stronę prawicy i wchodziła w sojusze zpartiami tego nurtu
ideowego, pozostając jednak raczej w centrum. W ostatnich latach drugiej kadencji Bósescu
partiaulegała powolnej dezintegracji, uŻw 20|4 r. połączyŁa się z Partią Narodowo-Liberalną
(Partidul Na{ional Liberal - PNL).

To właśnie PNL stanowitrzeci najwazniejszy ośrodek polityczny w Rumunii.
Formalnie partia ta jest kontynuatorkę ugrupowania załoŻonego w 1875 r., jednakże od
samego początku byli komuniści, zorientowani bardzlej proreformatorsko niż stronnicy
Romana, stanowili w niej istotną gupę. PNL przez cały okres po 1989 r. starała się
promowaó liberalną politykę gospodarczą.

Kolej nym w uŻnym środowiskiem politycznym była P artia Narodowo- Chłopska
Chrześcij ńsko -Demokrat y czna (P artidul Nalional lórónesc Crqtin Demo crat - PNTCD)'
która była zrestytuowanąpartiąz okresu międzywojennego. Główną rolę odgrywał w niej
Comeliu Coposu, wieloletni więzień polityczny w czasach komunistycznych. Partia doszła do
vńadzy, w szerokiej koalicji, w 1996 r. i próbowała reformowaó kraj, jednakze jej rządy



skończyły się raczej poruŻką, zaś samo ugrupowanie uległo margsna|izacji i obecnie to
Środowisko polityczne nie odgrywa prawie żadnej roli.

opr ó cz ty ch najw eżni ej s zych' należry r ów nieŻ wymi enió p artię mni ej szo ś ci
węgierskiej, ugrupowania postkomunistycznych nacjonalistów oraz partie małe i
efemeryczne, w tym przede wszystkim ugrupowanie magnata medialnego Dana Voiculescu.

Konstrukcja rumuńskiego systemu politycznego oparta j est na dualizrctie władz
wykonawczych. W Rumunii od początku lat dziewięćdziesiqtychtoczy się dyskusja,które ze
stanowisk jest wazniej sze: prezydenta czy premiera. Model ten, nazwarty ironiczni e przez
znanego rumuńskiego politologa Cristiana Predę, systemem,,dualistyczno-konfliktua1n5rm'',
prowokuje nieustanne napięcie pomiędzy dwoma najwazniejszymi postaciami w
pństwie. Sytuacja takamiałamiejsce nawet wtedy, gdy ptezydent i premier wywodzili się z
tego samego obozu politycznego. Gdy pozostawali w otwartym konflikcie, ich walka
detęrminowałabiegwydarzefi w kraju. Zagadnienie to pozostaje do dziś jednąz

najwa:żniejszych cech charakterystycznych rumuńskiego systemu politycznego.

Władza ustawodaw cza na\eiy do dwuizbowego parlamentu, zbudowanego według
klasycznych wzorców zachodnioeuropejskich. Poniewa:ż jednak wł'adze wykonawczemają
silną pozycję' parlament nierzadko pozostaje w ich cieniu. Tendencję tę wzmaga fakt, Że
wiele praw ustanawianych jest wprost ptzez rząd za pomocą rozporządzen doruŹnych
(ordonanfa de Urgen!ó), z pominięciem parlamentu. Tym niemniej to parlamentroz|iczarząd
z działalności i jest w stanię odwołać premiera, co miało miejsce dotychczas tylko raz. Warto
tezzalwuŻyć,,Że wszystkie składy parlamentu obradowały przez pełne kadencje.

Rumuński system polityczny w wymiarze realnego dział.aniawykazuje słabośó w
przypadku dwóch wuŻnych dziedzin:. sądownictwa i administracji lokalnej. W obu tych
kwestiach okazuje się, że często zatworzeniem nowych uwarunkowń prawnych nie szło
realne ich wdrożenie, stąd zarówno w sądownictwie, jak i w administracji lokalnej, istnieje
daŻo przepisów i ustaw, szczegó|nie z|at dziewięódziesiątych, które na\<ładają się na siebie,
powtarzaj4 te same wezwania do większej przejrzystości,Iecz nie są wdraŻane w źzycie'
Przystąpienie Rumunii do Unii Europejskiej w 2007 r. zmieniło jednak dużo w tych
dziedzinach. Nieustanny nacisk Komisji Europejskiej na przyspieszenie reform sądownictwa i
administracji lokalnej osiąga skutek i w ostatnich |atachmoŻnazaobserwowaó realne zmiany
w tych dziedzinach.Waznąrolę odgrywa Sąd Konstytucyjny, który w najbardziej
dramatyczrtych momentach okazywał się elementem stabilizującym system polityczny.

Działalnośó Rumunów w instytucjach Unii Europejskiej oceniana jest' zarówno w
Bukareszcie jak i w Brukseli, dość wysoko. Rumunia nie jest w stanie odgrywaó większej roli
w polityce na najwyższym szczehlu unijnym, jednakże biorąc pod uwagę siłę tego kraju,
uzyskuje on relatywnie dobre wyniki. Najsłynniejszym rumuńskim przedstawicielem w
instytucjach UE był Dacian Cioloq, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi w latach20l0-20l4.

ostatnim z czynnLków składających się na system polityczny współczesnej Rumunii
są mass-media. Początkowo, jak w kazdym kraju postkomunistycznym, dominującą ro1ę
odgrywały media publiczne, jednakŻe w drugrej połowie lat dziewięódziesiątych rynek zacz$



się nasycaó mediami prywatnymi. obecnie publiczna telewizja TVR nie odgrywa większej
roli. Na rynku dominują koncerny medialne związane z najbogatszymi obywatelami kraju. W
ostatnim okresie zanotowano ogromny spadek czytelnictwa prasy drukowanej, co jednak jest

ogólnoświatową tendencj ą.

Podsumowując: rumuński system polityczny jest zbudowany na zasadach
wypracowanychprzez zachodnioeuropejskie demokracje. System ten jest demokratyczny
zgodnie ze wszystkiminĄweżniejszymi definicjami demokracji' w tym ztąpodarąprzez
Josepha A. Schumpetera. Zgodnie z teońą Roberta Dahla, naleŻy rumuński system
zakwalifikowaó jako poliarchię. Według klasyfikacji zaproponowanej przez Arenda Lijpharta
system rumuński nĄbańziej zb|iiony jest do systemu konsensualnego' choó nie spełnia on
wszystkich j ego warunków.

Wśród badaczy w zasadzie nie ma ŻadnychwęĘliwości co do natury systemu
rumuńskiego: jest to system demokratyczny, oparty na dorobku zachodnich demokracji.
Należy jednak zauvtaŻyć, Że został on skonstruowany głównie przez osoby wywodzące się z
niedemokratycznego systemu komunistycznego. Wiele nawyków z tarriych czasów nadal jest

obecnych w funkcjonowaniu pństwa' co szczególnie widaó poza głównymi miastami. Można
więc stwierdztc, iŻ nowoczesna demokracja rodem z Europy Zachodntej został.a w dużej
mierze po prostu zaadaptowana do potrzeb lokalnych elit o komunistycznej proweniencji.

Nalezy również zauwitŻyć, że system polityczny Rumunii pozostaje pod ciągłą
obserwacją nie tylko rodzimych i międzynarodowych organizacjipozarządowych,|ecz
również Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych. W raportach produkowanychprzez
te struktury również wielokrotnie podkreślano, ze system ten spełnia standardy demokracji,
choć wielokrotnie wskazywano rozmaite przeszkody w implementacji demokratycznych
rozwiązafi,m.in. zuliązane Z wysokim poziomem korupcji.

Rumuński system po|ityczny, pomimo wszystkich swoich niedociągnięć, jednym z
najbardziej stabilnych w obszarzeEuropy Środkowo-Wschodniej. Szczególnie w porównaniu
ze swoimi sąsiadami' Rumunia jawi się jako kraj stabilny i przewidywalny. Czynniki
stabilizujące system to przede wszystkim główne środowiska polityczne, o jasnej i czytehej
hierarchii' brak skrajności w myŚleniu o polityce (partie postkomunistycznych nacjonalistów
praktycznie nigdy nie odgrywały pierwszoplanowej roli) oraz relatywnie długa
przedkomuni styczna tradycj a ułomnego, ale jednak demokratyc znego państwa.

Całościowy opis systemu politycznego współczesnej Rumunii nie tylko uzupełnia
dotychczasową wiedzę w Polsce o tym kraju, lecz również jest głosem w toczącej się w
Rumunii dyskusj i o nabxze tego systemu i możliwych j ego reformach. Z tego punktu
widzenia dzieło to wnosi istotny wkład w rozwój badan nad systemami politycznymi w
Europie Środkowo -Wschodniej .

5. omówienie pozostałych osiągnięó naukowo - badawczych (artystycznych)



Po publikacji książki pt. ,,GeniuszKarpat. Dyktatura Nicolae Ceauqescu 1965-1989,,,
poświęciłem się dalszym studiom nad histońą najnowszą i współczesnością Rumunii.
Rozmaite aspekty historii komunizmu w Rumunii były tematami moich wystąpień na
konferencjach naukowych oraz artykułów, m.in. wyboru dokumentów z polskich archiwów
na temat Rumunii, Poland and Romanią: The Loyal Republic and the Maverick fPolska i
Rumunia: lojalna republika i indywidualista], Seńa,,E-dossiers'', Cold War International
History Project, Woodrow Wilson lnternational Center for Scholars, 2013.

Zbiegsem czasu coraz większą wagę przyl<Ładałem do współczesnej sytuacji
politycznej w Rumunii. Tematyka tabyła treŚcią wielu moich wystąpień w mediach polskich i
rumuńskich. Napisałem również szereg artykułów naukowych na te tematy. Najwazniejszym
jednak dziełem, oprócz,,Systemu politycznego współczesnej Rumunii,,,był.awydana w 2012
r. ksipka napisana wspólnie z doktorem nauk politycznychz Uniwersytetu
Bukaresztęńskiego Mariusem Stanem pt. ,,Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii po
1989 roku". Jest to opis historii politycznej i gospodarczej Rumunii po upadku systemu
totalitarnego. Fragmenty dotyczące iycia gospodarczego i reform ekonomicznych napisał dr
Stan, ja natomiast skupiłem się na przemianach po|itycznych i stosunkach
międzynarodowych.

Rumunia nie była jedynym polern moich zainteresowń. Stopniowo rozszerzałem
geografi'cznie obszar zainteresowńbadawczych. W 2009 r.wrazz dr. Aleksandrem
Gubr5mowiczem i dr. Pawłem Ukielskim opublikowałem dzieło pt. ,,1989 - Jesień Narodów''
traktujące o upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz o pamięci o
komunizmie w krajach regionu. Mój udział w tej książce polegał na napisaniu części wstępu
orazrozdziałów o Rumunii i Bułgarii. Obarozdziały przedstawiały zarys sytuacji politycznej,
gospodarczej i społecznej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, opis wydarzeń
bezpośrednio z:wiązartych z końcem systemu totalitarnego otaz podsumowanie tego, w jaki
sposób władze i społeczeństwa tych krajów obecnie podchodzą do spuścizny komunizmu.
Dzieło to w dużej mierze opiera się na komparatystyce i porównaniachposzczególnych
elementów we wszystkich krajach regionu.

Ksipka ,,1989 _ Jesień Narodów'' w 2013 t. zostŃ'awydana w języku rumuńskim. Do
wydania rumuńskiego dopisaliśmy rozdział o Polsce, którego nie było w wydaniu polskim.
Mój udział w tym rozdzia\e to opis konkretnych wydarzen 1989 r. w Polsce - od obrad
okrągłego Stołu do czerwcowych wyborów i powołania pierwszego niekomunistycznego
rząduw Europie Środkowo-Wschodniej. Ksipka zostałapozytywnie przyjętaw Rumunii, co
ułatwiło publikację w 2014 r. jej wydania węgierskiego. RównieŻnaWęgrzech dzieło to
spotkało się z pozytywnym odbiorem.

RozdziaŁ o Bułgarii w księzce pt. ,,1989 - Jesień Narodów'' nie był jedynym wynikiem
moich zainteresowan tym krajem. opublikowałem kilka artykułów o sytuacji politycznej w
Bułgarii w wydawanpprzez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
roczniku pt. ,,Europa Środkowo-Wschodnia',.Wzi$'emrównieiudział'w grancie pt. ,,Kara,
pamięó i polityka: roz|iczeniazptzeszł'ością od czasów II wojny światowej'', Pod
kierownictwem prof. Andrzeja Paczkowskiego, rok rozpoczęcia2}I{, rok zakończeniaz}|],



Narodowe Centrum Nauki, Program Harmonia, Nr projektu UMO-2013/10&t/HS3100571,
gdzie napisałem opracowani a dotycząee rozLiczefi ze zbrodniarrti wojennymi w Rumunii i
Bułgarii (nie zostały jeszcze opublikowane).

W swoich badaniach zajmowałen się również Republiką Mołdawii, która historycznie
i językowo nltiązana jest blisko z Rumunią. Wyrazem tych zunteresowań był udział w
grancie pt. ,,Europeizacjapartii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa
Wschodniego'', pod kierownictwem Dr Agnieszki Cianciary, rok rozpoczęcia}O|3,rok
zakonczenia}Ol5, Narodowe Centrum Nauki, Program Sonata, Nr projektu
20|2l05lD'1HS5/1596, gdzie napisałem opracowania dotyczące europeizacji partii
politycznych i grup interesu w Republice Mołdawii (nie zostały jeszcze opublikowane).

Sporadycznie badałem również inne kraje regionu. Jeden z artyhilów poświęciłem

Węgrom (A. Burakowski: DośwtadczeruaWęgter w Unii Europejskiej [w:] Ryszard
Zelichowski (red.) Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo.Wschodniej w Unii
Europejskiej, ISP PAN, Warszawa 2010).

Zvpełnie irrnym obszarem geogtaficznr,rm, któremu poświęciłem dużo uwagi, są kraje
Półwyspu Indyjskiego. Państwami tymi interesowałem się jeszczepodczas studiów na
lnstytucie Historycznyrrr Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczył.em się wówczas języków

urdu i hindi. Przez kolejne kilkanaście Latpoznawałem historię i współczesnośó Indii i
Pakistanu, czego wynikiem była ksiqzka,,Indie. od kolonii do mocarstwa. 185]-2013'', którą

opublikowałem w 2013 r. wTaz z kulturoznawcą i indologięm dr. Krzysztofem Iwankiem. W
dziele tym napisałem część dotyczącąokresu kolonialnego, od rozpoczęciaprzez
Brytyjczyków działalności handlowej w Indiach, przęz ich ekspansję w XVIII w.' Wielkie
Powstanie 1857 r., tworzenie systemu nowoczesnego kolonializmtt, atakŻe nowoczesnego
indyjskiego ruchu narodowego, a następnie wycofanie się Wielkięj Brytanii i powstanie
niepodległych Indii i Pakistanu. Po wydaniu tej ksiązki zintensyfikowałern badania nad
Indiami jednocześnie nrieniając obszar zainteresowafina system polityczny ibieżące Życie
polityczne tego kraju.
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