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Peter L. Bergen, The Longest War. The Enduring Conflict Between

America and Al-Qaeda, Free Press, New York 2011, ss. 475.

Na pocz¹tku 2011 r. pojawi³a siê na rynku wydawniczym wyczekiwana i zapowiadana
przynajmniej od roku publikacja autorstwa Petera L. Bergena – jednego z najbardziej uzna-
nych amerykañskich analityków zajmuj¹cych siê kwestiami zagro¿eñ terrorystycznych
i bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Wiêkszoœæ osób, zw³aszcza w Stanach Zjednoczo-
nych, kojarzy P. L. Bergena bardziej z interesuj¹cymi komentarzami eksperckimi w CNN
czy te¿ z blogiem na stronach internetowych Foreign Policy, ni¿ z dzia³alnoœci¹ naukow¹.
Aktywnoœæ ta jest jednak raczej œwiadectwem kompetencji i posiadania autorytetu w dzie-
dzinie, któr¹ zajmuje siê powy¿szy Autor, a rzeczywistym jej wyrazem jest recenzowana
publikacja.

W obecnym roku mija dziesiêæ lat od najtragiczniejszych wydarzeñ w historii najnow-
szej USA, zwi¹zanych z atakami terrorystycznymi d¿ihadystów na cele w Nowym Jorku
oraz Waszyngtonie i bêd¹cej ich skutkiem interwencji amerykañskiej w Afganistanie. Mija
te¿ osiem lat od rozpoczêcia przez Stany Zjednoczone inwazji na Irak, której jednym z po-
wodów by³a walka z terroryzmem islamskim. Od dekady wojska amerykañskie tocz¹ na
wielu frontach tzw. wojnê z terroryzmem, której celów nigdy do koñca nie okreœlono. Pu-
blikacja P. L. Bergena jest w istocie bardzo wnikliw¹ analiz¹ przebiegu tej¿e wojny.
O obiektywizmie Autora œwiadczy fakt, i¿ zosta³a ona przedstawiona z dwóch perspektyw
– amerykañskiej i d¿ihadystycznej (ale nie muzu³mañskiej sensu largo. Nie mo¿na bowiem
uto¿samiaæ skrajnie radykalnych grup d¿ihadystycznych z klasycznym islamem).

Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W sk³ad pierwszej wchodzi trzynaœcie rozdzia³ów.
Druga z³o¿ona jest zaœ z siedmiu.

Struktura pracy jest przejrzysta dla przeciêtnego czytelnika, znaj¹cego zarys problema-
tyki i wczeœniejsze publikacje P. L. Bergena (w tym jego bestseller zatytu³owany Holly War
Inc.). Dla specjalisty zajmuj¹cego siê t¹ dziedzin¹ wydaje siê jednak zbyt uboga. Jako
usprawiedliwienie wysnuæ mo¿na tezê, i¿ Autor musia³ dokonaæ daleko id¹cych uprosz-
czeñ i uogólnieñ, które pozwoli³y na zawarcie w bardzo obszernej monografii jedynie naj-
istotniejszych zagadnieñ zwi¹zanych z analizowan¹ problematyk¹. Uk³onem w stronê
anglosaskiego czytelnika jest te¿ widoczne w wielu miejscach publicystyczne podejœcie do
omawianych kwestii oraz bardzo osobista narracja bêd¹ca manier¹ dobrego dziennikarza
i wnikliwego obserwatora. Oparcie analizy na Ÿród³ach pierwotnych i krytyczne podejœcie
do tych Ÿróde³ usprawiedliwiaj¹ tezê, i¿ praca ma tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, charak-
ter naukowy.

Czêœæ pierwsz¹ Autor zatytu³owa³: Arogancka duma. Druga czêœæ pracy nosi bardziej
niejednoznaczny od pierwszej tytu³: Nemezis? (czyli „zag³ada”, ale tak¿e „zemsta”, b¹dŸ
„sprawiedliwoœæ”).

W trzynastu rozdzia³ach czêœci pierwszej Autor zamieœci³ szczegó³ow¹ analizê najwa¿-
niejszych etapów zaanga¿owania d¿ihadystów z Al-Kaidy w walkê z Zachodem (w tym
ze Stanami Zjednoczonymi) – od pocz¹tku jej istnienia, a¿ do po³owy pierwszej dekady
XXI wieku. W siedmiu rozdzia³ach czêœci drugiej poddany zosta³ natomiast analizie okres
piêciu ostatnich lat ewolucji zagro¿enia ze strony Al-Kaidy i prób odpowiedzi na nie ze
strony USA.

W rozdziale pierwszym P. L. Bergen z manier¹ dobrego dziennikarza przedstawi³ t³o
wydarzeñ z 11 wrzeœnia 2001 r. Analizie podda³ w szczególnoœci zaanga¿owanie w powy¿-
sze wydarzenia najwa¿niejszych przywódców, w tym Osamy bin Ladena, ujawniaj¹c fakty
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nieznane wczeœniej szerokiej opinii publicznej (np. partycypacjê bin Ladena w przygoto-
waniu planu powy¿szych zamachów).

Rozdzia³ drugi stanowi próbê zmierzenia siê z pytaniem o powody przeprowadzenia
najbardziej spektakularnego zamachu w historii terroryzmu. W przeciwieñstwie do wiêk-
szoœci autorów, którzy wczeœniej z tym pytaniem próbowali siê zmierzyæ P. L. Bergen siêga
wstecz, a¿ do lat siedemdziesi¹tych XX wieku. Odpowiedzi na powy¿sze pytanie szuka
w okresie m³odoœci bin Ladena – w „zapale” religijnym, który da³ siê zauwa¿yæ ju¿ w czasie
studiów religijnych, w jego relacjach interpersonalnych z przedstawicielami islamskich
nurtów ekstremistycznych (np. Abdullaha Azzama) oraz w zaanga¿owaniu w konflikt ra-
dziecko-afgañski, które da³o pocz¹tek najpierw tzw. Biurom Pomocy dla Arabskich Mud¿a-
hedinów, a póŸniej Al-Kaidzie. Dog³êbna znajomoœæ biografii bin Ladena (wykraczaj¹ca
poza schematy przedstawiane w dostêpnych na naszym rynku t³umaczeniach prac Y. Bo-
dansky’ego) bêd¹ca pok³osiem wieloletnich badañ, pozwoli³a na zwrócenie uwagi na do-
tychczas nieznane lub pomijane fakty maj¹ce wp³yw na krystalizacjê planów walki
z Zachodem. Warto zauwa¿yæ, ¿e w momencie powstawania Al-Kaidy (1988 r.) A. Azzam
– jeden z jej wspó³za³o¿ycieli, okreœli³ jej cele w sposób ogólnikowy jako: „szerzenie s³owa
bo¿ego i uczynienie Jego religii zwyciêsk¹” (s. 18). To bin Laden, we wspó³pracy z Ajma-
nem al-Zawahirim nadali tej idei wyrazisty i konkretny wymiar. Ich dzia³ania w latach dzie-
wiêædziesi¹tych XX wieku doprowadzi³y do narodzin radykalnego ruchu spo³ecznego,
który w XXI wieku przybra³ wymiar globalny.

P. L. Bergen podnosi, s³uszn¹ jak siê wydaje tezê, i¿ to Osama bin Laden ju¿ w po³owie
lat dziewiêædziesi¹tych by³ odpowiedzialny za wyznaczenie kierunku ewolucji i pozycji
Al-Kaidy w nowej strukturze, której zrêby ju¿ wówczas zaczê³y siê kszta³towaæ. Bardzo
du¿e znaczenie przypisaæ nale¿y w zwi¹zku z tym relacjom interpersonalnym z przedstawi-
cielami innych ugrupowañ radykalnych – w tym zw³aszcza z al-Zawahirim z Egipskiego Is-
lamskiego D¿ihadu. To dziêki nim sta³o siê mo¿liwe utworzenie ju¿ pod koniec lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku Œwiatowego Frontu Islamskiego. Tego w¹tku P. L. Bergen
niestety nie uszczegó³awia. Szczegó³owo przedstawione zosta³y w tym rozdziale za to rysy
biograficzne najwa¿niejszych uczestników wydarzeñ z tego okresu i relacje miêdzy nimi
(np. relacje pomiêdzy bin Ladenem a Chalidem Szejkiem Mohammedem – dowódc¹ opera-
cyjnym grupy przygotowuj¹cej zamachy z 11 wrzeœnia). Ta wielow¹tkowoœæ analizy nie
wp³ywa na szczêœcie, na przejrzystoœæ i koherentnoœæ tego rozdzia³u. Niezmiernie dysku-
syjna wydaje siê jednak teza, i¿ zamachowcy, którzy przeprowadzili akcjê z 11 wrzeœnia
2001 r. brali udzia³ w „heroicznej wojnie religijnej” (s. 30). Mo¿na co prawda wskazaæ na
ideê œmierci mêczeñskiej, która s³u¿y³a za usprawiedliwienie zamachów samobójczych.
Jednak atakowanie ludnoœci cywilnej, w tym niewinnych muzu³manów stanowi nieupraw-
nion¹ reinterpretacjê doktryny d¿ihadu, na któr¹ to wielokrotnie cz³onkowie Al-Kaidy
i zwi¹zanych z ni¹ ugrupowañ radykalnych siê powo³ywali.

Kolejne dwa rozdzia³y zawieraj¹ wskazówki pozwalaj¹ce zrozumieæ dlaczego admini-
stracja prezydenta G. W. Busha nie by³a przygotowana na poradzenie sobie z nowym typem
zagro¿enia terrorystycznego. OdpowiedŸ udzielona przez P. L. Bergena jest jednak ma³o
przekonuj¹ca. Nie wystarczy odpowiedzi zamkn¹æ w stwierdzeniu, i¿ Amerykanie
zagro¿enia ze strony Al-Kaidy po prostu nie rozumieli (s. 43). W istocie dysponowali
przecie¿ wiedz¹ wywiadowcz¹, która pozwala³a na podjêcie na czas dzia³añ profilaktycz-
nych. Przyczyna braku efektywnych dzia³añ tkwi³a raczej w sferze decyzji politycznych.
Amerykanie nie podjêli bowiem na czas w³aœciwych kroków pozostaj¹c przy zimnowojen-
nym paradygmacie uznaj¹cym za bardziej realne zagro¿enie p³yn¹ce ze strony wrogów
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symetrycznych. Przyczyn takiego stanu rzeczy P. L. Bergen jednak nie bada. Prób¹ „odpo-
wiedzi w starym stylu” na nowe zagro¿enia by³a decyzja USA o ataku na Afganistan,
w którym w³adzê sprawowali talibowie, daj¹cy wówczas schronienie przywódcom Al-Kaidy.
Odsuniêcie ich od w³adzy paradoksalnie wzmog³o zagro¿enie d¿ihadystyczne – w szczegól-
noœci na p³aszczyŸnie regionalnej. W kolejnych latach re¿im Hamida stan¹³ w obliczu in-
tensyfikacji dzia³añ ju¿ nie tylko Al-Kaidy, ale tak¿e Islamskiego Emiratu Afganistanu
(struktury powo³anej do ¿ycia przez talibów, maj¹cej aspiracje zast¹piæ struktury aktualnie
istniej¹cego pañstwa).

Bezspornie centralna pozycja Osamy bin Ladena w strukturach Al-Kaidy t³umaczy
w istocie aktywnoœæ si³ specjalnych USA, które po 11 wrzeœnia 2001 r. stara³y siê go po-
chwyciæ lub zlikwidowaæ (P. L. Bergen nie móg³ antycypowaæ, i¿ dopiero tu¿ po wydaniu
jego ksi¹¿ki Amerykanie osi¹gn¹ w tym wymiarze pe³en sukces). Szczegó³owy opis prze-
biegu poszukiwañ przywódcy d¿ihadystów w regionie Tora Bora, stawia w nowym œwietle
pytanie o skutecznoœæ dzia³añ kontrterrorystycznych USA w tamtym okresie.

Autor w nastêpnym rozdziale recenzowanej ksi¹¿ki zaj¹³ siê prób¹ odpowiedzi na pyta-
nie o przyczyny braku popularnoœci idei ekstremistycznych i samej Al-Kaidy wœród
muzu³manów. Wœród wniosków, które p³yn¹ z zawartych w tej czêœci rozwa¿añ warto
zwróciæ uwagê na dwa z nich. Po pierwsze – Al-Kaida by³a swego czasu najbardziej zbiuro-
kratyzowan¹ organizacj¹ terrorystyczn¹ w historii, co zamyka³o dostêp do niej tym, których
nie ³¹czy³y bezpoœrednie zwi¹zki z jej za³o¿ycielami. Jednak¿e, czego P. L. Bergen nie za-
uwa¿a, ju¿ od 1998 r. obserwowaæ mo¿na by³o dzia³ania (zwi¹zane z powstaniem Œwiato-
wego Frontu Islamskiego czy po³¹czeniem Al-Kaidy i Egipskiego Islamskiego D¿ihadu),
które mia³y na celu dostosowanie struktury centralnej rodz¹cego siê ruchu d¿ihadystów do
aktualnych wyzwañ i potrzeb. Po drugie: strategiczna wizja bin Ladena i jej taktyczne kon-
sekwencje (w postaci ataków na cele cywilne i uœmiercania muzu³manów) zrazi³a œwiat is-
lamu do radykalnej wizji fitny (a wiêc walki z tzw. bliskim wrogiem) promowanej przez
przywódcê Al-Kaidy.

Niezmiernie wa¿nym problemem, którego w swej analizie P. L. Bergen nie pomin¹³ jest
problem tzw. wiêŸniów z Guantanamo. Przybli¿one zosta³o stanowisko amerykañskie uspra-
wiedliwiaj¹cego zatrzymania osób podejrzanych o dzia³alnoœæ terrorystyczn¹ i wskazane
jego najwa¿niejsze mankamenty. Czytelnika przyt³oczyæ mo¿e dog³êbna znajomoœæ przez
Autora casusów, które stanowi¹ wa¿ne punkty odniesienia w dyskusji na powy¿szy temat.

Analizê przebiegu tzw. globalnej wojny z terroryzmem rozpocz¹³ P. L. Bergen od omó-
wienia dzia³añ podjêtych przez prezydenta G. W. Busha w okresie pierwszej kadencji jego
rz¹dów. Trafnie wskaza³ na wielowymiarowoœæ zagro¿enia ze strony Al-Kaidy obejmuj¹c¹
zarówno terytorium Stanów Zjednoczonych, jak i obszar na którym USA maj¹ swe strate-
giczne interesy. Zagro¿enie to by³o znacz¹ce jeszcze przed zamachami z 11 wrzeœnia
(o czym œwiadcz¹ zamachy w Afryce czy Jemenie). Jednak¿e dopiero po 2001 r. Ameryka-
nie przyst¹pili do zdecydowanych dzia³añ, skierowanych przede wszystkim przeciwko
pañstwom wspieraj¹cym ekstremistów islamskich. W zestawieniu pañstw, na które zwraca
uwagê P. L. Bergen, w¹tpliwoœci budzi jednak Irak. Przedstawiaj¹c uzasadnienie amerykañ-
skiej inwazji na ten kraj, powy¿szy Autor nie przedstawia przekonuj¹cych argumentów,
które pozwala³yby zgodziæ siê z artyku³owanym wówczas przez przedstawicieli USA sta-
nowiskiem, i¿ Irak bezpoœrednio wspiera³ d¿ihadystów. Od strony faktograficznej ta czêœæ
analizy przedstawia siê jednak imponuj¹co. Liczba postaci – zarówno aktorów pierwszo-
planowych, jak i drugoplanowych – które przywo³uje Bergen jest ogromna. Mimo olbrzy-
miej wiedzy na temat wydarzeñ i procesów prowadz¹cych do amerykañskiej inwazji na

Recenzje 253



Irak powy¿szy Autor tezy o znacz¹cym znaczeniu czynnika zwi¹zanego ze wsparciem
przez Irak Al-Kaidy udowodniæ nie zdo³a³. Niezamierzonym przez Amerykanów skutkiem
obalenia re¿imu Saddama Husajna by³a niestety proliferacja zagro¿enia terrorystycznego,
w tym w szczególnoœci zwi¹zanego z aktywnoœci¹ bojowników Al-Kaidy w Iraku (póŸ-
niejszego Islamskiego Pañstwa Iraku). P. L. Bergen w rozwa¿ania dotycz¹ce Iraku wplata
szereg w¹tków szczegó³owych, w tym np. wp³yw na wskazan¹ powy¿ej aktywnoœæ Abu
Musaba al-Zarkawiego (zg³adzonego przez Amerykanów w 2006 r.).

Sporo miejsca P. L. Bergen poœwiêci³ tak¿e wojnie w Afganistanie. Prawie dziesiêcio-
letnie, wojskowe zaanga¿owanie Amerykanów w tym kraju ewoluowa³o w tym czasie
w znacz¹cy sposób – pocz¹wszy od zaanga¿owania w istocie unilateralnego do multilate-
ralnego w kontekœcie misji ISAF i przejêcia nad nim kontroli przez NATO. W 2002 r.
w Afganistanie w schwytanie przywódców Al-Kaidy zaanga¿owanych by³o jedynie 6000
¿o³nierzy amerykañskich. Brak sukcesów na tym polu i wzrost zagro¿enia atakami party-
zancko-terrorystycznymi ze strony Al-Kaidy i wspó³pracuj¹cych z ni¹ talibów wp³yn¹³ na
znacz¹ce przeformu³owanie celów strategicznych USA w tym kraju, zw³aszcza za prezyden-
tury Baracka Obamy. P. L. Bergen wspomina tutaj o tzw. afganizacji wojny z terroryzmem
w tym kraju. Znacz¹cy wp³yw na zmianê w percepcji terrorystycznego zagro¿enia w Afga-
nistanie mia³a ewolucja Al-Kaidy. Recenzowany Autor choæ zauwa¿y³ ten element to nie-
szczêœliwie strywializowa³ go wspominaj¹c o „Al-Kaidzie 2.0”. Pomijaj¹c brak trafnoœci
w przywo³ywanej liczbie (po wydarzeniach z 1998 r., a w szczególnoœci po zamachach
z 2001 r. mo¿na by³oby wspomnieæ o wersji nr 3, albo nawet 4 Al-Kaidy) nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
w ostatnich kilkunastu latach mamy raczej do czynienia z narodzinami globalnego ruchu sala-
fickiego odwo³uj¹cego siê do d¿ihadu, ni¿ z sensu stricto organizacj¹ terrorystyczn¹ w nowej
wersji. O tej ewolucji P. L. Bergen wspomina jednak pobie¿nie, nadaj¹c wiêkszego znaczenia
wydarzeniom jednostkowym – np. konkretnym zamachom terrorystycznym organizacji afi-
liowanych przy Al-Kaidzie (zamach z Bombaju z 2008 r.) – lub hipotezom dotycz¹cym wejœ-
cia przez d¿ihadystów w posiadanie broni masowej zag³ady.

Znacz¹cym walorem recenzowanej pracy jest jednak zwrócenie uwagi na aspekt propa-
gandowy aktywnoœci d¿ihadystycznej oraz rosn¹c¹ rolê Pakistanu, jako miejsca bêd¹cego
de facto now¹ baz¹ wypadow¹ cz³onków Al-Kaidy (i jak siê okaza³o miejscem schronienia
jej przywódców).

Ostatnie trzy rozdzia³y pracy dotycz¹ problematyki wojny z terroryzmem za prezyden-
tury Baracka Obamy. Autor doœæ pobie¿nie omówi³ jednak zaanga¿owanie USA na tym
polu, pomijaj¹c zupe³nie aktywnoœæ antyterrorystyczn¹ poza obszarem Bliskiego Wschodu.

Mimo wskazanych powy¿ej mankamentów publikacja Petera L. Bergena zas³uguje na
uwagê. Po pierwsze, ze wzglêdu na aktualnoœæ (choæ wydarzenia z pierwszej po³owy 2011 r.
znacz¹co deprecjonuj¹ t¹ tezê). Po drugie zaœ, ze wzglêdu na szczegó³owoœæ i zakres analizy,
przeprowadzonej w sposób kompetentny i przy zachowaniu wysokich standardów nauko-
wo-badawczych. Œwiadczy o tym ponad stustronicowy zbiór przypisów oraz bibliografia
pracy. Praca jest nie tylko kronik¹ amerykañskiego zaanga¿owania w wojnê z terroryzmem,
ale tak¿e, a byæ mo¿e przede wszystkim, wa¿nym g³osem w dyskusji na temat kierunku
ewolucji zagro¿enia d¿ihadystycznego. Recenzowan¹ publikacjê warto poleciæ tym wszyst-
kim, którzy ze wzglêdów zawodowych czy naukowych zainteresowani s¹ wzbogaceniem
swej wiedzy na temat ekstremizmu islamskiego.

Artur WEJKSZNER

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ
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Artur Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologi¹

religijn¹ na przyk³adzie salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu,

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznañ 2010, ss. 520.

Problem terroryzmu jest wspó³czeœnie przedstawiany jako jedno z najwa¿niejszych
i niestety d³ugookresowych wyzwañ, z jakimi musz¹ zmierzyæ siê nie tylko poszczególne
pañstwa, ale i niemal¿e ca³a spo³ecznoœæ miêdzynarodowa. Symbolami zagro¿eñ, jakie nie-
sie ze sob¹ oblicze terroryzmu na pocz¹tku XXI w. sta³y siê przede wszystkim zamachy na
World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie z 11 wrzeœnia 2001 r., ale
nie mo¿na tak¿e pomin¹æ m.in. ataków na moskiewski teatr na Dubrowce, zamachów z Ma-
drytu i Londynu czy te¿ krwawego ataku na szko³ê w Bies³anie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
wspó³czeœnie terroryœci coraz czêœciej w sposób skuteczny, co nale¿y podkreœliæ, wkompo-
nowuj¹ swoje dzia³ania w strukturê zglobalizowanego œwiata, staj¹c siê przy tym bardziej
niebezpiecznymi i trudniejszymi w powstrzymaniu. Jednoczeœnie eskalacja procesu ³¹cze-
nia takich elementów jak fanatyzm, np. religijny i najnowoczeœniejszych technologii, mo¿e
skutkowaæ w przysz³oœci trudnymi do opisania skutkami, rozpatruj¹c chocia¿by mo¿liwoœæ
szerszego ni¿ to ju¿ mia³o miejsce, u¿ycia przez terrorystów broni masowego ra¿enia. Re-
akcj¹ na terroryzm nie mo¿e byæ w ¿adnej mierze tylko i wy³¹cznie si³a. Skuteczne
dzia³ania antyterrorystyczne musz¹ byæ wielop³aszczyznowe, a przede wszystkim musz¹
byæ oparte na d³ugotrwa³ej pracy analitycznej. St¹d te¿, tak istotne miejsce w poznaniu
i zrozumieniu problematyki terroryzmu, a tak¿e dokonaniu diagnozy potencjalnych za-
gro¿eñ odgrywaj¹ prace analityków, wywiadu czy te¿ s³u¿b specjalnych, ale tak¿e prace na-
ukowe, opracowywane przez niezale¿nych badaczy. Do tej ostatniej grupy zaliczyæ nale¿y
niew¹tpliwie now¹ ksi¹¿kê dr Artura Wejksznera pt. Ewolucja terroryzmu motywowanego
ideologi¹ religijn¹ na przyk³adzie salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu.

Autor publikacji nale¿y do grona, znanych w Polsce badaczy problematyki terroryzmu.
Na co dzieñ jest pracownikiem naukowym Zak³adu Studiów Strategicznych Wydzia³u
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W jego dorobku naukowym znajduje siê m.in.
udzia³ w przygotowaniu Leksykonu wspó³czesnych organizacji terrorystycznych1, który
znalaz³ siê chocia¿by w zestawieniu literatury tematycznej na stronie antyterroryzm.gov.pl.
Niew¹tpliwie dotychczasowy dorobek naukowy Autora i jego zainteresowanie badawcze
w zakresie problematyki terroryzmu uwidaczniaj¹ siê w swobodzie poruszania siê pomiê-
dzy ró¿nymi pojêciami z zakresu teorii i studiów przypadków w szeroko pojmowanych
kwestiach wspó³czesnego bezpieczeñstwa.

W swojej najnowszej ksi¹¿ce, która zosta³a wydana nak³adem Wydawnictwa Naukowe-
go WNPiD UAM w 2010 r., w Poznaniu, dr Artur Wejkszner podj¹³ próbê diagnozy korela-
cji wystêpuj¹cej pomiêdzy ideologi¹ religijn¹ a zjawiskiem terroryzmu. Autor pos³u¿y³ siê
w tym przypadku rozbudowan¹ analiz¹ tzw. salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu, przy-
bli¿aj¹c polskim czytelnikom now¹ perspektywê ogl¹du tego oblicza wspó³czesnego terro-
ryzmu obecn¹ m.in. w nauce anglosaskiej. Praca ma charakter naukowy. Nasycona jest
licznymi przypisami i odniesieniami do najwa¿niejszych publikacji z zakresu terroryzmu.
Zamieszczona w przypisach i zestawiona nastêpnie w postaci samodzielnej bibliografii li-
sta Ÿróde³ wskazuje, ¿e Autor przygotowuj¹c swoj¹ ksi¹¿kê dokona³ bardzo szczegó³owej
kwerendy dostêpnych materia³ów. Poruszana materia, chocia¿ bardzo trudna i skompliko-
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wana jest przedstawiana w sposób zrozumia³y. Jednak¿e zauwa¿yæ nale¿y, i¿ Ewolucja ter-
roryzmu motywowanego ideologi¹ religijn¹ na przyk³adzie salafickiego ruchu globalnego
d¿ihadu jest pozycj¹ przeznaczon¹ w g³ównej mierze dla osób, którym tematyka terroryz-
mu jest ju¿ w jakimœ stopniu znana. Jednakowo¿ patrz¹c na dostêpne w Polsce publikacje
uznaæ mo¿na, ¿e to w³aœnie takiej literatury specjalistycznej i fachowej brakuje najbardziej
w porównaniu choæby do rynku wydawniczego pañstw zachodnich.

Praca sk³ada siê z szeœciu du¿ych rozdzia³ów, w ramach których wprowadzony zosta³
podzia³ na mniejsze jednostki tekstu. Raz jeszcze podkreœliæ nale¿y, ¿e uk³ad oraz konstruk-
cja pracy s¹ bardzo czytelne, co stanowi nieocenione u³atwienie dla czytelnika. Wprowa-
dzenie bowiem, w wewnêtrznej konstrukcji rozdzia³ów, mniejszych struktur umo¿liwia
bezpoœrednie i szybkie dojœcie do konkretnej szczegó³owej kwestii np. definicji d¿ihadyz-
mu, bez potrzeby wyszukiwania takiej kwestii w ca³oœci tekstu.

Pierwszy rozdzia³ pracy zatytu³owany Terroryzm. Aspekty teoretyczno-metodologiczne,
stanowi próbê usystematyzowania kwestii definicyjnych, potrzebnych w dalszych rozwa-
¿aniach. Wielkim wyzwaniem, przed jakim stan¹³ Autor by³o zmierzenie siê z iloœci¹ ujêæ
i definicji samego zjawiska terroryzmu, których jest, jak zosta³o wskazane w publikacji, po-
nad dwieœcie. Z tego te¿ wzglêdu, jako sukces nale¿y odebraæ umiejêtne zaprezentowanie
w pracy wielu podejœæ definicyjnych, ale bez zbêdnego skupienia pracy tylko i wy³¹cznie
na problemach z opisem zjawiska terroryzmu. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ Autor w swojej pracy
zaoferowa³ czytelnikowi tak¿e w³asn¹, interesuj¹c¹ definicjê zjawiska terroryzmu2. Obok
samych kwestii merytorycznych, walorem rozdzia³u, jak i ca³ej pracy s¹ graficzne zesta-
wienia pewnych kwestii, w postaci np. tabel. Dziêki nim czytelnik mo¿e zwróciæ wiêksz¹
uwagê na pewne wybrane elementy, u³atwiaj¹ce dalsze zrozumienie tematyki pracy.

W rozdziale drugim zatytu³owanym Fundamentalizm religijny i terroryzm motywowany
religi¹. Autor stara³ siê zobrazowaæ kwestiê oddzia³ywania religii na dzia³ania terrorystów
zarówno w kontekœcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pewnym dostrzegalnym manka-
mentem tego rozdzia³u jest próba opisania zbyt wielu elementów w ramach jednej tylko
czêœci pracy. Krótkie wzmiankowanie m.in. o wybranych historycznych przejawach terro-
ryzmu motywowanego religi¹, o radykalizmie chrzeœcijañskim w USA, mo¿e w pewien
sposób rozbijaæ u czytelnika podstawowy ogl¹d na g³ówny cel ksi¹¿ki w omawianym roz-
dziale. Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Autor w tym przypadku dokona³ subiektywnego
wskazania konkretnych przyk³adów, które uzna³ za stosowne, zachowuj¹c przy tym bardzo
dobry warsztat naukowy.

Trzeci rozdzia³ pracy pt. �ród³a i ewolucja salafickiej ideologii globalnego d¿ihadu jest
jednym z najbardziej intryguj¹cych elementów ca³ej pracy. Autor przede wszystkim przed-
stawia czytelnikowi rdzeñ ideologiczny ca³ego ruchu, definiuj¹c na wstêpie tak podstawowe,
ale czêsto mylnie wyjaœniane pojêcia jak d¿ihadyzm i salafizm. Jednoczeœnie Autor zapre-
zentowa³ sylwetki oraz podstawowe koncepcje najwa¿niejszych prekursorów i wspó³czes-
nych ideologów ruchu globalnego d¿ihadyzmu. Tego rodzaju porównanie uœwiadamia, ¿e
aby dobrze zrozumieæ zjawisko terroryzmu, w tym przypadku skupionego wokó³ salafic-
kiego ruchu globalnego d¿ihadu, nale¿y poznaæ przede wszystkim ludzi kszta³tuj¹cych idee
porywaj¹ce innych do dzia³ania. Obok walorów poznawczych ca³ego rozdzia³u, mo¿na jed-
nak¿e zastanowiæ siê czy podrozdzia³y poœwiêcone strategii walki, rekrutacji oraz taktyce
nie by³yby lepiej skorelowane z analiz¹ dokonan¹ w rozdziale czwartym.

256 Recenzje

2 Zob. szerzej A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologi¹ religijn¹ na przy-
k³adzie salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu, Poznañ 2010, s. 12–13.



W rozdziale czwartym Autor ukazuje czytelnikowi konstrukcjê ruchu globalnego d¿i-
hadu. Odwo³uj¹c siê do dostêpnych dokumentów i publikacji dr A. Wejkszner nakreœli³
strukturê salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu, wyró¿niaj¹c takie kategorie jak: Klasycz-
na Al-Kaida, Œwiatowy Front Islamski, organizacje afiliowane, quasi-autonomiczne ko-
mórki operacyjne oraz niezale¿ne grupy salafickie. Poza opisem j¹dra Al-Kaidy, czytelnik
otrzyma³ w rozdziale szeroki pejza¿ poszczególnych, czasami mniej znanych grup funkcjo-
nuj¹cych w ró¿nych regionach œwiata. Mamy wiêc do czynienia z obserwacj¹ struktur wie-
lu organizacji, czasem bardzo luŸno powi¹zanych z central¹, a dzia³aj¹cych na obszarze
Bliskiego Wschodu, Azji Œrodkowej i Po³udniowej, Azji Po³udniowo-Wschodniej, Afryki
Pó³nocnej i Wschodniej. Mo¿na stwierdziæ, ¿e dziêki lekturze tego rozdzia³u uwidacznia
siê podkreœlany w publikacji globalny charakter ca³ego ruchu salafickiego d¿ihadu, który
obejmuj¹c ró¿ne warunki klimatyczne, kulturowe i geopolityczne, wszêdzie stanowi realne
zagro¿enie dla stabilnoœci pañstw oraz spo³eczeñstw w nich ¿yj¹cych.

Pi¹ty rozdzia³, Ewolucja aktywnoœci ruchu globalnego d¿ihadu w wybranych regionach
œwiata, jest w ca³oœci obrazem niebezpieczeñstw, które niesie ze sob¹ funkcjonowanie ter-
rorystów spod znaku globalnego d¿ihadu. Autor prezentuje przejawy aktywnoœci i omawia
poszczególne dzia³ania terrorystów zwi¹zanych z globalnym d¿ihadem. Podobnie, jak to
mia³o miejsce w przypadku rozdzia³u czwartego, dostrzec mo¿na miêdzynarodowy charak-
ter zagro¿eñ terrorystycznych. Od Madrytu, przez Bombaj do Nowego Jorku, Autor prowa-
dzi czytelnika po najkrwawszych oraz najg³oœniejszych zamachach terrorystycznych.
Wartym zwrócenia szczególnej uwagi, jest aspekt mniej znanej aktywnoœci terrorystów
globalnego d¿ihadu na zapleczu g³ównej linii frontu wspó³czesnego terroryzmu. Dr A. Wej-
kszner podaje i omawia przyk³ady np. francuskich, w³oskich, belgijskich, duñskich czy te¿
niemieckich komórek ruchu, których funkcjonowanie jest tak samo groŸne, jak i czêstokroæ
niedostrzegalne przez opiniê publiczn¹. Interesuj¹c¹ perspektywê, nowych mo¿liwoœci ter-
rorystów na prze³omie XX/XXI w., daje lektura zagadnieñ poœwiêconych dzia³aniom
d¿ihadystów w Afryce czy te¿ Ameryce Po³udniowej.

Rozdzia³ szósty, zatytu³owany Sposoby i efektywnoœæ przeciwdzia³ania zagro¿eniu ter-
rorystycznemu ze strony salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu, jest niejako prób¹ oceny
podejmowanych dzia³añ maj¹cych na celu powstrzymanie plagi terroryzmu. Autor dokona³
ich prezentacji stosuj¹c podzia³ na dzia³ania niemilitarne i militarne. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
dr A. Wejkszner w kontekœcie bardzo szerokiego zakresu omawianych w ca³ym rozdziale
kwestii, w niektórych przypadkach, móg³ jedynie ograniczyæ siê do w¹skiego zaprezento-
wania kluczowych elementów, bez wnikania w ich szczegó³y. Pewnym jest, i¿ czytelnik po
przeczytaniu szóstego rozdzia³u zyska interesuj¹cy ogl¹d w zakresie metod i sposobów
zwalczania wspó³czesnego terroryzmu. Jednoczeœnie niew¹tpliwym walorem analizy jest
próba wskazania, które z dzia³añ s¹ skuteczne, a które mog¹ rodziæ jedynie komplikacje, nie
przynosz¹c ¿adnych zysków.

Interesuj¹cym dodatkiem jest zbiór za³¹czników zamieszczonych w Aneksie. Znajduje-
my tam ryciny poœwiêcone klasyfikacji ³adunków IED, stanowi¹cych niezmiernie skutecz-
ny orê¿ w arsenale wspó³czesnych terrorystów, a tak¿e schematy organizacyjne Al-Kaidy
zarówno w jêzyku angielskim, jak i arabskim. Aneks jest wiêc niejako naturalnym do-
pe³nieniem zawartych w poszczególnych rozdzia³ach map, wykresów, diagramów, rysun-
ków i tabel. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ich obecnoœæ w publikacji stwarza czytelnikowi
zdecydowanie lepszy obraz omawianych zagadnieñ, podnosz¹c atrakcyjnoœæ ca³ego dzie³a.

Publikacja dr A. Wejksznera stanowi naukowy obraz jednego z najgroŸniejszych zja-
wisk XXI w. W sposób rzetelny i wywa¿ony Autor zbudowa³ w swej pracy obraz zagro¿e-
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nia, przed jakim stoj¹ nie tylko poszczególne pañstwa, ale ca³a wspólnota miêdzynarodowa.
Ksi¹¿ka stanowi istotny wk³ad w dyskusjê o charakterze wspó³czesnego terroryzmu, pro-
wadzon¹ nie tylko w sferze naukowej, ale równie¿ w przestrzeni politycznej, wojskowej
czy te¿ wywiadowczej. Jej forma oraz czytelny przekaz gwarantuj¹, ¿e na sta³e wejdzie do
kanonu polskich publikacji poœwiêconych terroryzmowi.

Jacek RAUBO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Edmund J. Hull, High-Value Target. Countering Al Qaeda in Yemen,

Potomac Books, Washington 2011, ss. 162.

Al-Kaida od samego pocz¹tku swego istnienia uwa¿a³a Jemen za strategiczne pole swej
aktywnoœci skierowanej nie tylko przeciwko wrogowi wewnêtrznemu, ale i zewnêtrznemu
(a wiêc œwieckiej w³adzy w tym kraju i wspó³pracuj¹cych z ni¹ pañstw zachodnich – w szcze-
gólnoœci Stanów Zjednoczonych). Od pocz¹tku tzw. wojny z terroryzmem Jemen by³ jed-
nym z wa¿niejszych „frontów” walki z zagro¿eniem p³yn¹cym ze strony d¿ihadystów,
a precyzyjniej ze strony dzia³aj¹cych na obszarze tego pañstwa komórek terrorystycznych
Al-Kaidy na Pó³wyspie Arabskim.

Analiz¹ tego zagro¿enia, a w szczególnoœci analiz¹ amerykañskiego zaanga¿owania
w jego redukcjê, zaj¹³ siê w swej ostatniej ksi¹¿ce Edmund J. Hull. W latach 2001–2004
pe³ni³ on funkcjê ambasadora USA w Jemenie. By³ wiêc bezpoœrednim obserwatorem ewo-
lucji aktywnoœci terrorystycznej Al-Kaidy w powy¿szym kraju i mia³ efektywny wp³yw na
wypracowanie procedur wspó³pracy pomiêdzy rz¹dem amerykañskim a w³adzami jemeñskimi.
Znacz¹cym wk³adem ambasadora Hulla jest zwrócenie uwagi na zmianê w strategicznym
podejœciu do zwalczania zagro¿enia d¿ihadystycznego, która dokona³a siê na przestrzeni
ostatnich kilku lat. Tu¿ po zamachach z 11 wrzeœnia 2001 r. panowa³o przekonanie, ¿e efek-
tywnym instrumentarium s¹ narzêdzia wojskowe. W kolejnych latach okaza³o siê jednak
konieczne bardziej komplementarne spojrzenie na powy¿sze wyzwanie i po³¹czenie narzê-
dzi wojskowych z politycznymi i ekonomicznymi. Przywo³ana zosta³a w zwi¹zku z tym
s³ynna i niezmiernie aktualna teza: nie ma bezpieczeñstwa bez rozwoju i wspó³pracy
(s. XIV).

Recenzowana ksi¹¿ka daje tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, wgl¹d w funkcjonowanie
amerykañskiej machiny dyplomatycznej. Wskazuje na powi¹zania pomiêdzy strategiczny-
mi interesami USA na Bliskim Wschodzie a dyplomatyczn¹ aktywnoœci¹, której g³ównym
celem jest ich realizacja.

Dziesiêæ rozdzia³ów pracy u³o¿onych jest wedle klucza chronologicznego. Ramy cza-
sowe publikacji obejmuj¹ okres od 2001 do 2004 r. Cezura pocz¹tkowa odnosi siê do trau-
matycznych dla Amerykanów wydarzeñ zwi¹zanych z atakami Al-Kaidy na Nowy Jork
i Waszyngton. Cezura koñcowa ma natomiast zwi¹zek z zakoñczeniem misji dyplomatycz-
nej ambasadora Hulla w Jemenie.

W pierwszym rozdziale podjêto próbê przedstawienia narodzin polityki antyterrory-
stycznej USA w okresie pierwszej kadencji prezydentury George’a W. Busha. Autor trafnie
zauwa¿y³, ¿e podstawowym mankamentem wypracowanej wówczas strategii by³o niejasne
zdefiniowanie pojêcia „wróg”. Nastêpstwem takiego podejœcia (byæ mo¿e zamierzonym)
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by³o usprawiedliwianie inwazji na Irak walk¹ z zagro¿eniem terrorystycznym. Analizuj¹c
kszta³t relacji pomiêdzy ró¿nymi elementami globalnej sieci d¿ihadystycznej E. J. Hull za-
pomnia³ o kilku jej elementach – np. Al-Kaidzie w Islamskim Maghrebie oraz Œwiatowym
Froncie Islamskim. Dyskusyjny wydaje siê tak¿e dobór istotnych czynników, które prowa-
dziæ mia³y do narodzin ideologii ekstremistycznej. Autor pomin¹³ aspekt zwi¹zany z tzw.
ruchem odnowy islamu (salafizmem) i walk¹ o zachowanie to¿samoœci religijnej, skupiaj¹c
siê wy³¹cznie na czynnikach politycznych i ekonomicznych. Swoboda narracji i przy-
wo³ywanie szeregu wydarzeñ (dotycz¹cych np. narodzin poszczególnych grup zajmu-
j¹cych siê walk¹ z terroryzmem) w oparciu o dane pochodz¹ce z pierwszej rêki daj¹
interesuj¹cy wgl¹d w wa¿ne procesy polityczne, które postronnemu obserwatorowi trudno
jest uchwyciæ. Dziwiæ mo¿e np. inercja wa¿nych organów pañstwa amerykañskiego zaj-
muj¹cych siê problematyk¹ bezpieczeñstwa. Ani zamachy terrorystyczne w Kenii i Tanza-
nii, ani atak na USS Cole nie wp³ynê³y na podjêcie efektywnych dzia³añ na powy¿szym
polu. Prze³omowe okazaæ siê mia³y dopiero zamachy z 11 wrzeœnia 2001 r.

Rozdzia³ drugi dotyczy ju¿ bezpoœrednio Jemenu uznawanego przez Autora za „bez-
pieczne schronienie” dla terrorystów z Al-Kaidy. Ambasador Hull podkreœla, ¿e podstawo-
wym celem jego dzia³añ w tym kraju by³o nawi¹zanie efektywnej wspó³pracy z w³adzami
jemeñskimi w celu eliminacji zagro¿enia terrorystycznego. Implikacj¹ takiego podejœcia
mia³o staæ siê oparcie relacji na równoprawnych zasadach. Kolejne lata pokaza³y jednak, i¿
za³o¿enia artyku³owane jeszcze w pierwszej po³owie ubieg³ej dekady rozminê³y siê z prak-
tyk¹ dzia³añ kontrterrorystycznych. Kluczow¹ postaci¹ po jemeñskiej stronie w odniesieniu
do powy¿szego wyzwania mia³ okazaæ siê prezydent Ali Abdullah Saleh, gwarantuj¹cy re-
alizacjê strategicznych interesów amerykañskich w tym kraju.

W kolejnym, niezmiernie krótkim rozdziale E. J. Hull podj¹³ próbê wyt³umaczenia, dla-
czego Jemen traktowany by³ przez Amerykanów jako cel aktywnoœci antyterrorystycznej,
a nie jako partner w tych dzia³aniach. W kontekœcie amerykañskiej polityki dotycz¹cej Bli-
skiego Wschodu pañstwo to zajmowa³o trzeciorzêdn¹ pozycjê. Politycy amerykañscy nie
uœwiadamiali sobie wówczas najprawdopodobniej skutków ewolucji zagro¿enia d¿ihady-
stycznego w Jemenie. Œwiadcz¹ o tym rozwa¿ania zawarte w rozdziale czwartym, w któ-
rym Autor wskazuje na mankamenty amerykañskich dzia³añ antyterrorystycznych (brak
wystarczaj¹cej liczby agentów operacyjnych, brak rozpoznania œrodowisk radykalnych,
nieefektywne procedury wspó³pracy z w³adzami jemeñskimi, brak zaanga¿owania wystar-
czaj¹cej iloœci œrodków materialnych).

Rozdzia³ pi¹ty zawiera w istocie próbê komplementarnego spojrzenia na problemy je-
meñskie, w tym i zagro¿enie terroryzmem. G³ówn¹ tez¹ promowan¹ przez Autora, która nie
doczeka³a siê praktycznej realizacji jest wsparcie dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa zaanga-
¿owaniem USA w rozwój gospodarczy Jemenu. Warte kilkadziesi¹t milionów dolarów
amerykañskie programy pomocowe pozostaj¹ w kontradykcji z wielomiliardowym zaanga-
¿owaniem spo³ecznoœci miêdzynarodowej widocznym choæby w obietnicach z³o¿onych Je-
menowi przez Bank Œwiatowy ju¿ w 2002 r.

Wspó³praca antyterrorystyczna, jak¹ USA i Jemen rozwija³y w pierwszej po³owie
ubieg³ej dekady dotyczy³a jedynie reakcji na zaistnia³e wydarzenia. Egzemplifikacj¹ tego
stanu rzeczy jest dla Autora wspó³praca podjêta po zamachu na francuski tankowiec
MV Limburg w dniu 6 paŸdziernika 2002 r. Dotyczy³a ona, podobnie jak w odniesieniu do
podobnego zamachu sprzed dwóch lat, wspólnego œledztwa maj¹cego doprowadziæ do poj-
mania sprawców. Amerykanie zaniepokojeni najprawdopodobniej nasileniem siê podobnych
ataków oraz zmian¹ taktyki dzia³ania d¿ihadystów zaproponowali jednak Jemeñczykom po
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2002 r. zacieœnienie œcis³ej wspó³pracy wywiadowczej. Wspó³pracy ma³o efektywnej
zw³aszcza w kilku pierwszych latach. Ambasador Hull nie bada jednak g³êbiej przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy.

W kolejnych rozdzia³ach podejmuje jednak próbê przedstawienia najwa¿niejszych eta-
pów ewolucji powy¿szej wspó³pracy. Jej waga powi¹zana by³a ze wzrostem znaczenia sieci
komórek d¿ihadystycznych w tym kraju, które przybra³y nazwê Al-Kaidy na Pó³wyspie
Arabskim. Amabsador Hull skupia jednak zbyt du¿¹ uwagê na sprawach z jego punktu wi-
dzenia wa¿nych, ale mniej istotnych dla przebiegu wojny z terroryzmem – np. na zapewnie-
niu ochrony ambasadzie amerykañskiej w Sanie. Nie mo¿na jednak nie zwróciæ uwagi na
fakt, ¿e by³o to wówczas centrum operacyjnego zarz¹dzania amerykañskimi dzia³aniami
antyterrorystycznymi w Jemenie.

W ostatnich dwóch rozdzia³ach Autor powróci³ do rozwa¿añ dotycz¹cych dzia³añ kom-
plementarnych wobec powy¿szych, a wiêc do wsparcia rozwoju gospodarczego Jemenu
(zw³aszcza prowincji Marib) i zacieœnienia wspó³pracy z USA na takich polach jak nauka
czy turystyka.

Ewolucja zagro¿enia d¿ihadystycznego w Jemenie w kolejnych latach uzmys³owi³a de-
cydentom amerykañskim strategiczne umiejscowienie tego kraju w ramach tzw. wojny
z terroryzmem. Autor pracy wskaza³ w podsumowaniu na szereg kluczowych wyzwañ
stoj¹cych przed USA w Jemenie w najbli¿szym czasie. Zaliczy³ do nich: pojmanie lub li-
kwidacjê kluczowych przywódców komórek Al-Kaidy na Pó³wyspie Arabskim, ogranicze-
nie wsparcia dla d¿ihadystów ze strony lokalnych plemion czy wkroczenie na œcie¿kê
g³êbokich reform gospodarczych i politycznych. Ze zrozumia³ych powodów wykluczy³ na-
tomiast trwa³¹ obecnoœæ wojsk amerykañskich w Jemenie, które by³yby uznane (tak jak
sta³o siê to w Iraku czy Afganistanie) za si³y okupacyjne.

Analiza faktograficzna zawarta w poszczególnych rozdzia³ach pracy wydaje siê nieste-
ty pobie¿na. Autor pomin¹³ lub nie wyartyku³owa³ nale¿ycie szeregu kwestii, które maj¹
wp³yw na sytuacjê wewnêtrzn¹ Jemenu. O rebelii al-Hothiego wspomnia³ jedynie w kilku
zdaniach w uwagach koñcowych. Z drugiej strony warto zauwa¿yæ, ¿e E. J. Hull ma jednak
œwiadomoœæ istnienia i wp³ywu na omawian¹ problematykê wa¿nych zmiennych w postaci:
czynnika geopolitycznego, etnicznego (w kontekœcie ró¿nic plemiennych) czy historyczne-
go. Recepcja powi¹zañ miêdzy nimi i analiza implikacji dotycz¹cych ewolucji zagro¿enia
terrorystycznego w tym kraju wymaga³yby jednak obszerniejszej analizy. Nie takie by³o
jednak zamierzenie Autora.

Lektura recenzowanej publikacji nie sprawi zawodu tym, którzy zainteresowani s¹ ana-
liz¹ ewolucji dzia³añ amerykañskiej dyplomacji w ramach tzw. wojny z terroryzmem. Po-
mijany dotychczas teatr dzia³añ zosta³ poddany wreszcie wnikliwej analizie eksperta,
którego uwagi pozwalaj¹ w istotnym zakresie zrozumieæ z³o¿onoœæ wyzwañ, z jakimi
Amerykanie maj¹ do czynienia w tej czêœci œwiata.

Artur WEJKSZNER

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ
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Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na pocz¹tku XXI wieku. Pojêcie,

istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz 2011, ss. 302.

Wspó³czesna postaæ terroryzmu jest zjawiskiem nie tylko bardzo groŸnym, ale tak¿e
niezwykle fascynuj¹cym z punktu widzenia nauk spo³ecznych, politycznych, psycholo-
gicznych, a tak¿e wojskowych i innych. Jest niew¹tpliwie prawdziwym wyzwaniem ba-
dawczym dla teoretyków i praktyków, a przede wszystkim jest zjawiskiem, które mo¿na
badaæ za pomoc¹ podejœcia interdyscyplinarnego, uwzglêdniaj¹cego instrumentarium (me-
tody) badawcze ró¿nych dziedzin nauki, jak chocia¿by: socjologii, psychologii, politologii,
ekonomii, nauk wojskowych, prawa, a tak¿e antropologii czy kulturoznawstwa. Wiedza
o terroryzmie, a zw³aszcza terroryzmie XXI wieku jest takim obszarem wiedzy i praktyki
(dziedzin¹), w którym obiekt czy obszar badawczy mo¿e odnaleŸæ wiele osób zajmuj¹cych
siê szerokim wachlarzem zagadnieñ i problemów naukowych.

Obecnie nie zachodzi ju¿ potrzeba przekonywania kogokolwiek, ¿e terroryzm jest zja-
wiskiem niezwykle skomplikowanym pod ka¿dym wzglêdem i dlatego te¿ winien byæ
przedmiotem permanentnych badañ. Jest przede wszystkim znakiem czasu, w jakim ¿yje-
my, a wiêc zmusza nas by ci¹gle siê z nim mierzyæ, by byæ gotowym do konfrontacji z nim.
Szczególnie wa¿nym przyczynkiem do prowadzenia badañ jest fakt, ¿e terroryzm to zjawi-
sko niezwykle dynamiczne i zmieniaj¹ce siê wraz z rozwojem wydarzeñ na arenie miêdzy-
narodowej oraz dostosowuj¹ce siê do œrodków zwalczania, stosowanych przez ró¿ne
podmioty, zw³aszcza pañstwa i organizacje polityczno-militarne. Podkreœliæ te¿ nale¿y, ¿e
do chwili obecnej nie dysponujemy jednoznacznym i precyzyjnie zdefiniowanym termi-
nem tego zjawiska. W konsekwencji pojawiaj¹ siê permanentnie pytania: Czym jest terro-
ryzm? Co jest jego istot¹? Czym siê charakteryzuje? I w koñcu pytanie: Co powoduje, ¿e
tak niezwykle trudno zjawisko to zdefiniowaæ? Jedni uwa¿aj¹ ¿e jest to niemo¿liwe, a jesz-
cze inni ¿e jest to zjawisko zbyt z³o¿one i ró¿norodne, aby podejmowaæ próbê jego zdefi-
niowania. Warto podkreœliæ, ¿e w obiegowej opinii twierdzi siê, ¿e mamy obecnie od 200 do
300 definicji terroryzmu.

Warto te¿ na wstêpie podkreœliæ, ¿e terroryzm jest wspó³czeœnie jednym z kluczowych
problemów globalnych, jest te¿ tematem medialnym chêtnie podejmowanym przez dzien-
nikarzy, ale tak¿e przez polityków, nie mówi¹c o naukowcach, czego przyk³adem jest re-
cenzowana monografia prof. Sebastiana Wojciechowskiego. Jak okreœla Autor monografii:
„istot¹ i specyfik¹ rozpatrywanego zagadnienia jest zaprezentowana w opracowaniu inter-
ferencyjna koncepcja terroryzmu”. Zak³ada ona m.in. wieloœæ i ró¿norodnoœæ powi¹zañ
wystêpuj¹cych pomiêdzy wewnêtrznymi (pañstwowymi) a miêdzynarodowymi aspektami
terroryzmu. Ze swej strony doda³bym aspekt narodowy obok pañstwowego, który w przy-
padku terroryzmu odgrywa znacz¹c¹, uniwersaln¹ w ka¿dym odniesieniu rolê. W modelu
interferencyjnym Autor przyj¹³, ¿e terroryzm jest traktowany jako system, obejmuj¹cy
ró¿ne elementy np.: ró¿ne jego czêœci (m.in. organizacje terrorystyczne), tzw. otoczenie czy
zachodz¹ce miêdzy nimi relacje.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w³aœnie interferencyjne podejœcie do kwestii terroryzmu jest
wiod¹c¹, ale co najwa¿niejsze ciekaw¹ i chyba po raz pierwszy publicznie przedstawian¹
ide¹ zaprezentowan¹ w monografii, któr¹ Autor konsekwentnie analizuje w wielu jej ró¿-
nych aspektach. Analizowana w ksi¹¿ce interferencyjna koncepcja terroryzmu odwo³uje
siê do trzech g³ównych p³aszczyzn: do interferencji pojêciowej terroryzmu, interferencji
podmiotowo-przedmiotowej oraz interferencji przyczynowej. Jak zaznacza Autor, interfe-
rencja w pracy rozumiana jest jako proces wzajemnego oddzia³ywania ró¿nych elementów
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i mechanizmów prowadz¹cych do wyst¹pienia nowych form lub koncepcji danego zjawi-
ska – w tym przypadku terroryzmu.

Ca³oœæ opracowania opatrzona wstêpem zosta³a podzielona na dwie czêœci. Pierwsza
obejmuje obszar problemowy dotycz¹cy znaczenia i specyfiki wspó³czesnego interferen-
cyjnego terroryzmu. Natomiast druga dotyczy przyczyn zjawiska terroryzmu – w oryginale
Triada terrorystycznej interferencji. Ka¿da z dwóch czêœci monografii poprzedzona jest
wprowadzeniem i podsumowaniem. Wracaj¹c do czêœci pierwszej nale¿y w pe³ni zgodziæ
siê z Autorem, ¿e na z³o¿onoœæ tego zjawiska wp³ywa wiele uwarunkowañ, w tym politycz-
ne, religijne narodowoœciowe, ekonomiczne, spo³eczne, kulturowe i inne. Natomiast z wie-
lu pytañ, jakie zadaje sobie Autor ksi¹¿ki we wprowadzeniu do czêœci pierwszej warto
zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce: Czy istnieje potrzeba stworzenia nowego modelu opi-
suj¹cego i analizuj¹cego wspó³czesny terroryzm? Jakie teorie, mechanizmy czy koncepcje
powinny byæ g³ównym punktem odniesienia? Czy miejsce konfliktu ideologicznego z okre-
su zimnej wojny zajê³y problemy globalne, a wœród nich terroryzm? W koñcu warto odno-
towaæ, ¿e terroryzm jest zjawiskiem globalnym, ale równoczeœnie jednym z najwiêkszych
wyzwañ XXI wieku.

Czêœæ pierwsza pracy obejmuje genezê terroryzmu w odniesieniu do jego charaktery-
stycznej cechy, jak¹ na przestrzeni wieków jest towarzysz¹ce mu zjawisko eskalacji,
a zw³aszcza jego skutków. Autor pracy przedstawia wiele metod, a bardziej sposobów po-
dejœcia do prezentowania genezy terroryzmu, d¹¿¹c do uzyskania odpowiedzi, która jest
rozwi¹zaniem optymalnym. OdpowiedŸ jak¹ udziela jest moim zdaniem satysfakcjonuj¹ca
ka¿dego badacza, bowiem efektywnoœæ w badaniach nad histori¹ terroryzmu zale¿y od wie-
lu czynników, a wœród nich wskazaæ nale¿y na specyfikê i istotê zjawiska oraz jego szerszy
kontekst np.: polityczny, spo³eczny, ekonomiczny, kulturowy, religijny, lub etniczny. Du¿o
miejsca Autor poœwiêca kwestiom pojêciowym terroryzmu i jego wieloznacznoœci. Na
wstêpie stwierdza, ¿e do tej pory nie wypracowano uniwersalnej definicji terroryzmu.
W œlad za tym przedstawia czynniki, które na ten stan rzeczy wp³ynê³y oraz argumenty,
które wskazuj¹ na potrzebê, a wrêcz koniecznoœæ zdefiniowania wspó³czesnego terroryz-
mu. Podaje przyk³ady definicji stosowanych w poszczególnych pañstwach, aby zakoñczyæ
ci¹g rozwa¿añ poœwiêconych kwestiom definicyjnym autorsk¹ definicj¹ terroryzmu. Autor
w konkluzji podkreœla, ¿e zaprezentowana definicja nie jest rozwi¹zaniem ani idealnym,
ani uniwersalnym. Ze swej strony pragnê podkreœliæ, ¿e przedstawiona definicja jest
zw³aszcza z punktu widzenia treœci w niej zawartych prób¹ bardzo udan¹, bowiem wbrew
twierdzeniu Autora, w mojej skromnej ocenie, ma charakter uniwersalny. Kolejny rozdzia³
czêœci pierwszej poœwiêcony jest wybranym cechom i mechanizmom terroryzmu. Pierwsza
cecha jak¹ sygnalizuje Autor to mo¿liwoœæ rozpatrywania terroryzmu jako systemu obej-
muj¹cego szereg elementów sk³adowych. Najtrudniejsz¹ wed³ug Autora kwesti¹ do pozna-
nia s¹ mechanizmy i zasady reguluj¹ce funkcjonowanie systemu i jego czêœci sk³adowych
oraz okreœlenie relacji miêdzy systemem a otoczeniem. Wa¿n¹ cech¹ terroryzmu, któr¹ za-
uwa¿a Autor jest asymetrycznoœæ. Nale¿y moim zdaniem szczególnie mocno podkreœliæ
mo¿liwoœæ zastosowania wspó³czesnych, ró¿norodnych œrodków o olbrzymiej sile ra¿enia,
a wiêc i mo¿liwoœciach osi¹gniêcia innych poœrednich celów dzia³añ terrorystycznych.
Czêœæ pierwsz¹ pracy zamyka rozdzia³ obejmuj¹cy formy i rodzaje terrorystycznego za-
gro¿enia oraz stosowne podsumowanie.

W czêœci drugiej pracy g³ównym przedmiotem analizy s¹ Ÿród³a wspó³czesnego terroryz-
mu. Na wstêpie Autor nakreœli³ ich z³o¿onoœæ oraz ró¿norodnoœæ, prezentuj¹c bardzo celnie
kilkanaœcie wybranych sposobów klasyfikacji wystêpuj¹cych w literaturze przedmiotu.
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Zwieñczeniem rozwa¿añ jest autorski model przyczyn terroryzmu. Natomiast zwieñcze-
niem drugiej czêœci pracy jest koncepcja triady terrorystycznej motywacji. W za³o¿eniu Au-
tora obejmuje ona trzy g³ówne elementy sk³adowe. S¹ to po pierwsze ró¿nego rodzaju idee
– ideologie np.,: o charakterze politycznym, etnicznym czy religijnym, z którymi dana or-
ganizacja terrorystyczna siê uto¿samia. Po drugie, uwarunkowania ekonomiczno-spo³ecz-
ne wystêpuj¹ce na danym terytorium w tym m.in. problem ubóstwa, analfabetyzmu,
dysproporcji finansowych itp. Po trzecie tzw. aspekty psychiczne grupuj¹ce bardzo ró¿ne
czynniki i postawy emocjonalne (chêæ zemsty, poczucie krzywdy, wrogoœci itp.) Powy¿sze
p³aszczyzny wzajemnie siê uzupe³niaj¹, wchodz¹c w interakcje tak miêdzy sob¹, jak i z sze-
regiem innych ró¿norodnych czynników.

Zaprezentowana w pracy koncepcja interferencyjna ma charakter uniwersalny i mo¿e
zostaæ wykorzystana nie tylko do omawiania terroryzmu lub jego czêœci sk³adowych, ale
tak¿e do analizy innych zjawisk spo³ecznych, w tym g³ównie tendencji dezintegracyjnych
takich, jak choæby nacjonalizm, separatyzm, czy fundamentalizm. Wymienione zagadnie-
nia cechuje szeroki zakres podobieñstwa.

Sadzê, ¿e nale¿y podzieliæ zdanie Autora monografii, i¿ jednym z bardziej efektywnych
sposobów systematyzacji i analizy przyczyn wspó³czesnego terroryzmu jest wykorzystanie
koncepcji triady terrorystycznej motywacji. Wyró¿nia ona trzy g³ówne grupy determi-
nantów tj.: „sferê idei” (okreœlone ideologie np. nacjonalizm, separatyzm, fundamentalizm
itd.) Ÿród³a ekonomiczno-spo³eczne terroryzmu (choæby biedê, dysproporcje materialne
itp.) oraz przyczyny psychologiczne (m.in. w postaci wybranych zachowañ i czynników
psychicznych).

W pe³ni zgadzam siê z Autorem, i¿ analizuj¹c problemy terroryzmu nale¿y wykorzystaæ
nowe narzêdzie badawcze, jakim jest autorski model czterech g³ównych p³aszczyzn terro-
ryzmu. Nale¿¹ do nich: przyczyny terroryzmu, przejawy zjawiska (np. formy, metody czy
strategie dzia³ania terrorystów), skutki terroryzmu oraz tzw. kontr i antyterroryzm (obej-
muj¹cy ca³okszta³t œrodków i inicjatyw zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem oraz zwalczaniem
terrorystycznego zagro¿enia), a tak¿e zachodz¹ce miêdzy nimi interakcje. Model ten mo¿e
byæ zastosowany zarówno podczas analizy teoretycznej, jak i w praktyce m.in. przez
ró¿norodne instytucje analityczne.

W pe³ni te¿ zgadzam siê z tez¹ Autora monografii, ¿e realizowane obecnie szeroko
i doœæ powszechnie badania nad terroryzmem uznaæ nale¿y za niewystarczaj¹ce. Celem
pe³niejszego poznania tego zjawiska niezbêdne jest prowadzenie o wiele bardziej pog³êbio-
nych interdyscyplinarnych dzia³añ naukowych wykorzystuj¹cych nowe metody i koncep-
cje, jak choæby interferencyjnoœæ terroryzmu. Natomiast mam olbrzymie w¹tpliwoœci, czy
mo¿na ju¿ podejmowaæ inicjatywy zmierzaj¹ce w kierunku stworzenia odrêbnej dyscypli-
ny nauki zajmuj¹cej siê problematyk¹ terroryzmu zarówno w wymiarze teoretycznym, jak
i praktycznym. Sadzê, ¿e jest jeszcze na to za wczeœnie.

Na podkreœlenie i wysok¹ ocenê zas³uguj¹ uwagi Autora odnosz¹ce siê do krytycznej
oceny Ÿróde³, które zosta³y wykorzystane w badaniach. Autor na wstêpie zauwa¿a, ¿e
w polskim, a tak¿e œwiatowym dorobku naukowym brakuje kompleksowych opracowañ
rozpatruj¹cych ³¹cznie ró¿ne aspekty teoretyczne wspó³czesnego terroryzmu. Wypada te¿
zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e wiêkszoœæ istniej¹cych ksi¹¿ek ma charakter publicystycz-
no-faktograficzny, albo dotyczy tylko wybranych elementów powy¿szego np. funkcjono-
wania organizacji terrorystycznych.

W konkluzji recenzji monografii prof. Sebastiana Wojciechowskiego pt.: Terroryzm na
pocz¹tku XXI wieku. Pojêcie, istota i przyczyny zjawiska pragnê stwierdziæ, ¿e zas³uguje
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ona na bardzo wysok¹ ocenê. Z jednej strony jest zwieñczeniem wieloletnich badañ do-
tycz¹cych terroryzmu, z drugiej zaœ zamierzeniem Autora nie jest kompleksowe, a zarazem
szczegó³owe zaprezentowanie ca³ego zjawiska, jakim jest terroryzm, lecz przedstawienie
autorskiej koncepcji interferencji terroryzmu. Jak sam Autor stwierdza, g³ównym punktem
odniesienia uczyni³ ukazanie elementów sk³adowych koncepcji i ich wzajemnych inter-
akcji, a nie opisywanie poszczególnych form czy przejawów terroryzmu, b¹dŸ jego skut-
ków lub dzia³añ antyterrorystycznych. Na wysok¹ ocenê monografii rzutuje równie¿ jej
istota, która nie stanowi deskrypcji zjawiska terroryzmu, lecz jego pog³êbion¹ analizê
odwo³uj¹c¹ siê do sfery przyczynowo-skutkowej, interdyscyplinarnej oraz interferencyj-
nej. Godzi siê te¿ zauwa¿yæ, ¿e rozwa¿ania stricte naukowe przeplatane s¹ „ciekawostka-
mi” dotycz¹cymi poruszanej problematyki.

Jacek PAW£OWSKI

Akademia Obrony Narodowej, Warszawa

Marzena Górzyñska, Stany Zjednoczone Ameryki wobec Miêdzynaro-

dowego Trybuna³u Karnego, Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2010,

ss. 170.

Stany Zjednoczone Ameryki wobec Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego – monografia
Marzeny Górzyñskiej, absolwentki Wydzia³u Prawa i Administracji oraz Wydzia³u Nauk
Historycznych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Autorka pracuje w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci, gdzie zajmuje siê prawami cz³owieka w prawie miêdzynarodowym.

Celem recenzowanej pracy sta³a siê próba odpowiedzi na pytanie, czy prawdopodobna
jest zmiana dotychczasowego stosunku Stanów Zjednoczonych do Miêdzynarodowego
Trybuna³u Karnego (MTK), którego ranga zosta³a porównana do Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ). Udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie wymaga³o analizy
i oceny politycznych i prawnych przyczyn przewartoœciowañ, jakie zasz³y w amerykañ-
skim stanowieniu wobec MTK, zarzutów stawianych Trybuna³owi przez Amerykanów
oraz dzia³añ podejmowanych dla jego marginalizacji.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia³ów. Pierwszy, zatytu³owany Stosunek USA do sta³ego
miêdzynarodowego trybuna³u karnego jako element amerykañskiej polityki zagranicznej,
stanowi próbê ustalenia powodów ewolucji stanowiska USA wobec MTK. Refleksje obej-
muj¹ okres od zakoñczenia zimnej wojny a¿ do koñca 2007 roku.

W rozdziale drugim, pt. G³ówne punkty amerykañskiej krytyki Trybuna³u przedstawiono
najpowa¿niejsze zarzuty USA wobec MTK i podjêto próbê zasadnoœci tej krytyki.

W rozdziale trzecim, zatytu³owanym Ku wy³¹czeniu obywateli amerykañskich spod ju-
rysdykcji MTK przedstawia siê i ocenia pod k¹tem zgodnoœci z prawem dzia³ania Stanów
Zjednoczonych zmierzaj¹ce do wykluczenia Amerykanów spod prawodawstwa MTK.
Ksi¹¿ka zosta³a opatrzona wstêpem, zakoñczeniem i bibliografi¹, której Ÿród³a stanowi¹
akty prawne i publikacje zagraniczne.

W rozdziale pierwszym omówiono okres tworzenia Miêdzynarodowego Trybuna³u
Karnego, na który przypad³a kadencja G. H. Busha. Zauwa¿ono, ¿e prezydent ten opowia-
da³ siê za œwiatem pokoju, wolnoœci i sprawiedliwoœci, a najwiêksz¹ rolê w osi¹gniêciu tego
celu mia³y spe³niæ Stany Zjednoczone, dzia³aj¹ce w ramach prawa miêdzynarodowego.
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Zwrócono uwagê, ¿e wa¿n¹ cenzur¹ dla wizji Busha, a tak¿e dla ca³okszta³tu polityki zagra-
nicznej USA, by³a wojna w Zatoce Perskiej w latach 1990–1991. Operacja ta, w przytacza-
nej opinii realistów, da³a bowiem dowód na to, i¿ nadzieje na skutecznoœæ dzia³añ
wielostronnych s¹ p³onne. Przypomniano, ¿e w 1992 r. G. H. Bush odrzuci³ koncepcjê
P. Wolfowitza w Obronnym Planie Strategicznym, który mówi, ¿e USA powinny w pe³ni
wykorzystaæ potencja³ kszta³towania œwiata wed³ug ich wartoœci dla zapewnienia mocar-
stwu dobrobytu. Bush uzna³ koncepcjê za zbyt radykaln¹ (s. 17). Zauwa¿ono tak¿e, ¿e
panuj¹ce po udanej akcji irackiej prohegemonistyczne nastroje nie zosta³y w pe³ni wyko-
rzystane dla umacniania pozycji na arenie miêdzynarodowej – ani przez prezydenta, który
poniós³ klêskê w wyborach, ani przez USA.

Zasadnicze prace nad kszta³tem przysz³ego Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego
obejmuj¹ lata prezydentury B. Clintona. Zauwa¿ono, ¿e jego koncepcja polityki zagranicz-
nej pocz¹tkowo by³a zbie¿na z pogl¹dami poprzednika. Celem aktywnoœci USA mia³o byæ
bowiem szerzenie liberalizmu i demokracji. Centrum zainteresowania Clintona stanowi³a
ochrona Stanów Zjednoczonych przed zagro¿eniami terroryzmu, epidemii, proliferacji bro-
ni masowej zag³ady oraz degradacji œrodowiska. Zwrócono uwagê, ¿e prezydent mniejsz¹
wagê przyk³ada³ do szerzenia hegemonii USA na œwiecie. Stany Zjednoczone Clintona
aktywnie w³¹cza³y siê w rozwi¹zywanie konfliktów w ró¿nych czêœciach œwiata, doprowa-
dzaj¹c do ewolucji polityki zagranicznej ku doktrynie mo¿liwoœci samodzielnego reagowa-
nia USA, gdy akcje wielostronne oka¿¹ siê nieskuteczne. Jako przyk³ady realizacji tej
koncepcji wymieniono atak na bazy terrorystów w Sudanie i Afganistanie po ataku na am-
basady USA w Kenii i Tanzanii, a tak¿e interwencjê wojsk Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego
w Kosowie, która stanowi³a cios dla zasad wielostronnoœci i jest znacz¹cym aktem przeciw-
stawienia siê USA spo³ecznoœci miêdzynarodowej opartej na duchu prawa.

Zawa¿ono, ¿e B. Clinton w ostatnim etapie prezydentury podj¹³ istotne dzia³ania
sprzeczne z koncepcj¹ idealistyczn¹, co stanowi dowód na ewolucjê polityki zagranicznej
ku unilateralizmowi.

Wieñcz¹c pierwszy rozdzia³ przypomniano historyczne daty miêdzynarodowego prawa
karnego, a mianowicie rok 1993 i 1994, kiedy dziêki zaanga¿owaniu USA, utworzono ko-
lejno: Miêdzynarodowy Trybuna³ do spraw œcigania osób winnych powa¿nych naruszeñ
miêdzynarodowego prawa humanitarnego dokonanych na terenie by³ej Jugos³awii od
1991 roku (MTKJ) i Miêdzynarodowy Trybuna³ do spraw œcigania osób winnych ludo-
bójstwa i innych powa¿nych naruszeñ miêdzynarodowego prawa humanitarnego na teryto-
rium Ruandy oraz œcigania obywateli rwandyjskich winnych ludobójstwa i innych takich
naruszeñ dokonanych na terytorium pañstw s¹siaduj¹cych w okresie od 1 stycznia 1994 do
31 grudnia 1994 r. (MTKR) (s. 22).

Kolejny prezydent G. W. Bush, jak zauwa¿ono, do 11 wrzeœnia 2001 r. nie podejmowa³
¿adnych radykalnych dzia³añ w sferze polityki zagranicznej. Da³o siê jednak zauwa¿yæ jego
d¹¿enie do przerwania ci¹g³oœci z polityk¹ B. Clintona. Jednym z pierwszych posuniêæ
Busha by³a nawet krytyka kilku istotnych umów podpisanych przez poprzednika – Proto-
ko³u z Kioto z 1997 r. dotycz¹cego emisji gazów cieplarnianych, traktatu o ca³kowitym
zakazie prób z broni¹ j¹drow¹ z 1996 r. oraz konwencji o zakazie stosowania min przeciw-
piechotnych z 1997 r. G. W. Bush podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do stworzenia systemu obro-
ny antyrakietowej. USA nie anga¿owa³y siê ju¿ w akcje humanitarne. Przyjê³y biern¹
postawê w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, zerwa³y negocjacje z Kore¹
Pó³nocn¹ w sprawie programu nuklearnego, zrezygnowa³y z udzia³u w sporze miêdzy In-
diami a Pakistanem, wyrazi³y te¿ gotowoœæ poparcia propozycji Francji zniesienia lub ogra-
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niczenia sankcji na³o¿onych w 1991 r. przez ONZ na Irak. Prze³om w dotychczasowej
polityce USA wyznaczy³ 11 wrzeœnia 2001 r.

Bush przedstawi³ strategiê walki z terroryzmem. Zapowiedzia³, ¿e dla bezpieczeñstwa
Ameryki u¿yje wszelkich dostêpnych œrodków, ³¹cznie z u¿yciem si³y militarnej. Przypo-
mniano, ¿e pierwszy krok walki z terroryzmem, jakim by³a interwencja w Afganistanie,
spotka³ siê ze znacznym poparciem innych pañstw. Zauwa¿ono jednak, ¿e sposób prowa-
dzenia dzia³añ wojennych ukaza³ Amerykê jako hegemona, a sukces akcji w Afganistanie
utwierdzi³ USA o ich przewadze militarnej.

Bush ca³kowicie odrzuci³ politykê poprzedników i ich zaufanie do wspó³pracy miêdzy-
narodowej, priorytet przyznaj¹c dzia³aniom unilateralnym. Polityka G. W. Busha znalaz³a
równie¿ odbicie w stosunku USA do MTK. Stany Zjednoczone sta³y na stanowisku, ¿e pro-
wadzenie walk z terrorystami uprawnia je do ³amania prawa miêdzynarodowego.

W konsekwencji Amerykanie uznali za konieczne zapewnienie, ¿e ich obywatele bêd¹
s¹dzeni jedynie przez amerykañski wymiar sprawiedliwoœci. USA zdecydowa³y o tymcza-
sowym uniewa¿nieniu z³o¿onego podpisu pod Statutem MTK. Zauwa¿ono jednak, ¿e po-
zostawienie USA poza Statutem nie gwarantuje wy³¹czenia obywateli amerykañskich spod
jego jurysdykcji.

W drugim rozdziale zwrócono uwagê na punkty amerykañskiej krytyki Miêdzynaro-
dowego Trybuna³u Karnego. Po pierwsze, USA uwa¿aj¹, ¿e MTK jest podmiotem niele-
galnym. Przekazanie przez pañstwa kompetencji do wykonywania pewnych elementów
suwerennoœci na w³asnym terytorium podmiotowi miêdzynarodowemu USA uwa¿aj¹ za
niezgodne z prawem. Zauwa¿ono, ¿e MTK jest jednak cia³em wykonawczym, pomocni-
czym i korzysta wy³¹cznie z uprawnieñ przekazanych mu przez tworz¹ce go pañstwa. USA
uwa¿a tak¿e, ¿e MTK tworzy obowi¹zki po stronie pañstw trzecich bez ich zgody. Skomen-
towano, i¿ Statutem MTK faktycznie zmieniono prawa pañstw trzecich, jednak kraje te za-
bezpiecza zasada komplementarnoœci. Z organów MTK Stany Zjednoczone najbardziej
krytykuj¹ kompetencje Prokuratora, do których nale¿y, m.in., podejmowanie dzia³añ na te-
rytorium pañstw tak¿e bez ich zgody oraz inicjowanie akcji Trybuna³u.

Zdaniem USA dzia³alnoœæ MTK wœród pañstw, których suwerennoœæ musi byæ szano-
wana, nie pozwala na odwzorowanie w ¿adnej mierze pozycji prawnej Urzêdu na pozycji
organów krajowych (s. 51–52).

Przypomniano, ¿e USA opowiada³y siê za przyznaniem Prokuratorowi sfery wolnoœci
do samodzielnego podejmowania dzia³añ, wolnoœci, jednak w „rozs¹dnych granicach”.
USA domaga³y siê gwarancji, ¿e ich sprawy nie bêd¹ zale¿a³y jedynie od jednoosobowego
organu. Swoboda Prokuratora, wed³ug Amerykanów, powinna dotyczyæ samego prowa-
dzenia sprawy, a nie inicjatywy. Uprawnienia takie nie wzmacniaj¹ autorytetu MTK, ale
utrudniaj¹ Prokuratorowi efektywne korzystanie z przyznanych kompetencji. Zauwa¿ono,
¿e Prokurator, choæ jest organem o szerokich kompetencjach, podlega jednak istotnym
ograniczeniom.

MTK ma upowa¿nienia do s¹dzenia osób fizycznych. Punktem kontrowersyjnym jest
jednak odpowiedzialnoœæ osoby fizycznej za zbrodniê agresji. Powszechnie przyjmuje siê,
¿e dla ukarania osoby oskar¿onej o zbrodniê agresji potrzebne jest potwierdzenie takiego
aktu przez pañstwo oraz dowiedzenie, ¿e decyzjê podjê³a konkretna osoba. To drugie wy-
maga sprawowania odpowiednich funkcji w kraju.

Zauwa¿ono, ¿e wysocy funkcjonariusze przed jurysdykcj¹ s¹dów innych krajów s¹
chronieni immunitetami. Jednak¿e, przywileje te obowi¹zuj¹ jedynie, gdy osoby te znaj-
duj¹ siê poza terytorium pañstwa obywatelstwa, poza terytorium pañstwa wysy³aj¹cego.
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Przebywaj¹c na terytorium swojego kraju-strony Statutu, funkcjonariusze pañstwa
mog¹ byæ postawieni przed MTK. Przytoczono interpretacjê, ¿e Statut nie chroni tych osób
tak¿e wówczas, gdy nie znajduj¹ siê na terytorium jakiegokolwiek innego pañstwa. USA
zarzuci³o MTK brak wystarczaj¹cej ochrony funkcjonariuszy, godzenie w suwerennoœæ
i wnios³o postulat o wy³¹czenie oficjeli spod jurysdykcji Trybuna³u.

W zwi¹zku z oporem innych pañstw, jaki napotka³a koncepcja, Stany Zjednoczone za-
proponowa³y wprowadzenie do Statutu zast¹pienia odpowiedzialnoœci jednostki odpowie-
dzialnoœci¹ pañstwa. Propozycja równie¿ zosta³a odrzucona. USA by³y tak¿e zwolennikiem
wprowadzenia do Statutu przepisów dopuszczaj¹cych przejœciowe i sektorowe wy³¹czenie
jurysdykcji. Inicjatywa zosta³a odrzucona.

Jednym z najpowa¿niejszych punktów amerykañskiej krytyki jest wp³yw MTK na sytu-
acjê prawn¹ pañstw niebêd¹cych stronami Statutu. Amerykanie s¹ zdania, ¿e takie od-
dzia³ywanie prowadzi do podwójnych standardów, a mianowicie z mechanizmu tego
mia³yby korzystaæ na równi z innymi pañstwami, tak¿e „pañstwa zbójeckie”. W zwi¹zku
z tym Stany Zjednoczone zaproponowa³y, aby pañstwa, które skorzysta³y z wy³¹czenia ju-
rysdykcji MTK wobec swoich obywateli w odniesieniu do jednej b¹dŸ obu wskazanych
zbrodni, traci³y uprawnienia do przedstawiania sprawy MTK.

USA zaproponowa³y ustalenie 10-letniego okresu próbnego od wejœcia w ¿ycie Statutu
MTK, podczas którego skorzystanie z opcji rezygnacji by³oby dopuszczalne wobec zbrodni
wojennych i przeciwko ludzkoœci i by okres ten móg³ byæ przed³u¿any. Powa¿nym zagro¿e-
niem, zdaniem USA, jest objêcie jurysdykcj¹ MTK ich obywateli walcz¹cych o pokój poza
ich granicami. Przytoczono zdanie G. Hafnera, który przyj¹³ stanowisko, ¿e USA d¹¿¹ nie
tyle do wykluczenia odpowiedzialnoœci poszczególnych ¿o³nierzy i nie tylko za zbrodnie
wojenne, ale raczej odpowiedzialnoœci ich prze³o¿onych, przede wszystkim wysokich
rang¹ wojskowych i urzêdników, których USA same nie postawi³yby przed s¹dem.

USA uwa¿aj¹ tak¿e, ¿e funkcjonowanie MTK w kszta³cie uzgodnionym na konferencji
rzymskiej nie przyczynia siê do realizacji celów przyœwiecaj¹cych jego twórcom, a wrêcz zagra-
¿a œwiatowemu pokojowi, wskazuj¹c na ograniczony wp³yw Rady Bezpieczeñstwa na MTK.

W trzecim rozdziale zwrócono uwagê na fakt, ¿e USA podjê³y szereg dzia³añ maj¹cych
na celu wy³¹czenie Amerykanów spod jurysdykcji MTK. Pierwsze projekty ustaw skiero-
wanych przeciwko MTK zosta³y przedstawione jeszcze przed wejœciem w ¿ycie Statutu.
Wszystkie zosta³y odrzucone.

Na projektach by³a wzorowana ustawa, która wesz³a w ¿ycie w 2002 roku i na jej pod-
stawie przyznano prezydentowi mo¿liwoœæ dostosowania przewidzianych w niej narzêdzi
„walki” z MTK do aktualnych interesów amerykañskich. Prezydent mo¿e wy³¹czyæ na rok
uczestnictwo USA w operacjach pokojowych i wy³¹czyæ zakaz wspó³pracy z Trybuna³em.
Mo¿e równie¿ podj¹æ wszelkie œrodki dla uwolnienia osoby zatrzymanej przez MTK. Za-
uwa¿ono, ¿e za pomoc¹ aktów prawa wewnêtrznego i pozycji supermocarstwa Stany Zjed-
noczone mog¹ kszta³towaæ sytuacjê miêdzynarodow¹.

Wy³¹czeniu Ameryki spod jurysdykcji MTK mia³y te¿ s³u¿yæ umowy dwustronne, które
USA konstruowa³y jeszcze przed wejœciem w ¿ycie Statutu. Ich zawarcie, maj¹ce na celu
ochronê obywateli USA przed MTK, proponowa³y nawet sygnatariuszom Trybuna³u. W sumie
zawarli oni ponad 100 takich umów (s. 106). Zwrócono uwagê, ¿e polityka zawierania takich
umów budzi kontrowersjê, gdy¿ przepisy prawa w tym zakresie mo¿na ró¿nie interpretowaæ.

USA podjê³y tak¿e aktywnoœæ na forum Rady Bezpieczeñstwa ONZ. Podczas dyskusji
nad Timorem Wschodnim zapowiedzia³y, ¿e wycofaj¹ siê ze wszystkich operacji pokojo-
wych, jeœli Rada nie zapewni im immunitetu od jurysdykcji MTK. Propozycja USA nie zo-
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sta³a przyjêta. Swoje stanowisko Amerykanie próbowali przeforsowaæ podczas dyskusji na
temat operacji w Boœni i Hercegowinie, której mandat up³ywa³ w lipcu 2002 r. (s. 129).
Amerykanie przedstawili wówczas propozycje rezolucji zmierzaj¹cych do zagwarantowa-
nia ochrony uczestników misji, ró¿ni¹ce siê jedynie krêgiem osób, których dotyczy³y. Za-
proponowali, by cz³onkowie operacji pokojowych podlegali jedynie jurysdykcji s¹dów
pañstwa dostarczaj¹cego.

Z kolei w stosunku do innych krajów, korzystaliby z immunitetu chroni¹cego przed za-
trzymaniem i œciganiem w zwi¹zku z dzia³aniami zwi¹zanymi z operacjami. Immunitet mo-
g³aby uchyliæ Rada Bezpieczeñstwa. Jednak¿e, propozycjom USA sprzeciwili siê wszyscy
cz³onkowie Rady. Stwierdzono, ¿e zarzuty USA wobec MTK wynikaj¹ z wizji stosunków
miêdzynarodowych, w której jedynym podmiotem prawa jest pañstwo, a najwa¿niejsz¹ za-
sad¹ jest jego suwerennoœæ. Stosunek USA do MTK zmieni³ siê na przestrzeni kilkunastu
ostatnich lat – od polityki aktywnego wspierania wysi³ków na rzecz jego utworzenia, USA
przesz³y do dzia³añ zmierzaj¹cych do jego parali¿u. Jednoczeœnie zauwa¿ono, ¿e w ostat-
nich latach mo¿na dostrzec przejawy z³agodzenia tego stanowiska, czego przyk³adem mo¿e
byæ wycofanie zakazów pomocy ekonomicznej i militarnej wobec du¿ej grupy pañstw.
Podsumowano, ¿e ocena postêpowania USA wobec MTK oraz reakcja Trybuna³u powinny
byæ przyczyn¹ do modyfikacji prawa miêdzynarodowego.

Monografia Stany Zjednoczone Ameryki wobec Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego
jest wa¿n¹ pozycj¹ dla zrozumienia polityki zagranicznej USA, a tak¿e przyczyn i skutków
ewolucji stanowisk Ameryki w stosunku do Trybuna³u. Autorka podjê³a siê analizy i ocenie
zmian, jakie w ostatnich kilkunastu latach zasz³y w amerykañskim stanowisku wobec
MTK.

Wojciech STANKIEWICZ

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

Frederick W. Kagan, Finding the Target. The Transformation

of American Military Policy, New York 2006, ss. 444.

Po wojnie wietnamskiej naruszona zosta³a pozycja Stanów Zjednoczonych jako œwiato-
wej potêgi militarnej. Dotyczy³o to w szczególnoœci si³ konwencjonalnych, przede wszyst-
kim U.S. Army, U.S. Marine Corps, U.S. Air Force, w pomniejszym stopniu równie¿ i U.S.
Navy. Jednak¿e w nied³ugim czasie od klêski, Stany Zjednoczone potrafi³y odbudowaæ
swój potencja³ militarny. Ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w., w okresie inter-
wencji maj¹cej na celu wyzwolenie okupowanego przez Irak Kuwejtu, USA wystêpowa³y
nie doœæ, ¿e z pozycji tryumfatora zmagañ zimnej wojny, ale przede wszystkim jako jedyne
supermocarstwo. Koniec XX w. przyniós³ amerykañskim si³om zbrojnym ugruntowanie
ich pozycji, ale i nag³¹ potrzebê, a raczej wymóg odpowiedzenia sobie na pytanie, co do
przysz³oœci i dróg potencjalnego rozwoju pola walki w przysz³oœci. Pojawi³a siê optymi-
styczna koncepcja transformacji opartej na za³o¿eniach wysuwanych w nurcie tzw. Re-
wolucji w Sprawach Wojskowych (Revolution in Military Affairs – RMA), jednak¿e
wydarzenia z 11 wrzeœnia 2001 roku i wybuch nowych konfliktów, okreœlanych w Stanach
Zjednoczonych jako Globalna Wojna z Terroryzmem, zmusi³y do bezpoœredniego spraw-
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dzenia potencja³u supermocarstwa. Bezpoœrednie interwencje zbrojne w Afganistanie i Ira-
ku uwidoczni³y plusy, ale i minusy amerykañskiej potêgi militarnej.

Ksi¹¿ka, analityka wojskowoœci z American Enterprise Institute, Frederica W. Kagana
pt. Finding the Target. The Transformation of American Military Policy jest swoistym prze-
wodnikiem po drodze, jak¹ przesz³y amerykañskie si³y zbrojne od lat siedemdziesi¹tych
XX w. do interwencji w Iraku w 2003 roku. Ksi¹¿ka zbudowana jest z dziesiêciu roz-
dzia³ów. Finding the Target stanowi próbê opisania i po³¹czenia swoistych trzech trans-
formacji (pierwszej doby postwietnamskiej w okresie zimnej wojny, drugiej okresu lat
dziewiêædziesi¹tych XX w. i trzeciej wynik³ej z szeregu nowych doœwiadczeñ wynoszo-
nych z udzia³u w operacjach w Afganistanie i Iraku), z jednoczesnym wskazaniem roz-
wi¹zañ wed³ug F. W. Kagana niezbêdnych w przysz³oœci.

Tytu³ pierwszego rozdzia³u ksi¹¿ki brzmi Recovering from Vietnam. Oddaje on idealnie
zakres opisywanych w nim zagadnieñ, których punktem wspólnym sta³o siê odzyskiwanie
zdolnoœci bojowych si³ zbrojnych po wojnie w Wietnamie. Mamy tu wiêc tematykê prze-
chodzenia amerykañskich si³ zbrojnych z si³ opartych na poborze, do s³u¿by ochotniczej
– tzw. All-Volunteer Force. F. W. Kagan nakreœla szereg problemów, jakie wynik³y ze znie-
sienia poboru w erze postwietnamskiej. Jest to wa¿ne zagadnienie, w czasie, gdy w Polsce
mamy do czynienia równie¿ z podobnym procesem profesjonalizacji si³ zbrojnych. Obok
problematyki All-Volunteer Force, Kagan odnosi siê do zagadnieñ zwi¹zanych z rozwojem
systemów uzbrojenia po wojnie wietnamskiej. Kagan skupia siê na lotnictwie i si³ach l¹do-
wych, pokazuj¹c jak rodzi³y siê konstrukcje, które sta³y siê w póŸniejszym okresie czasu sym-
bolami amerykañskiej potêgi militarnej. Dope³nieniem wprowadzenia nowych systemów
uzbrojenia, sta³y siê nowe metody treningu, o których Autor równie¿ pisze w pierwszym roz-
dziale ksi¹¿ki. Nader istotne s¹ rozwa¿ania nad pojawieniem siê dwóch zupe³nie nowych
amerykañskich doktryn wojskowych – Aktywnej Obrony (Active Defense) i Bitwy Powietrz-
no-L¹dowej (AirLand Battle). Rozdzia³ zamyka konkluzja, w której F. W. Kagan zamieszcza
determinanty udanej amerykañskiej transformacji militarnej w dobie postwietnamskiej.

Drugi rozdzia³ zatytu³owany jest The Regan Revolution. Autor rozwa¿a w nim now¹
amerykañsk¹ strategiê w zimnej wojnie, obran¹ przez administracjê Ronalda Regana.
Odwo³uje siê do przes³anek determinuj¹cych wydarzenia œwiatowe w latach osiemdzie-
si¹tych XX w. W zakresie wojskowoœci drugi rozdzia³ skupiony zosta³ na tzw. renesansie
marynarki wojennej, który z jednej strony opiera³ siê na iloœciowej i jakoœciowej rozbudo-
wie si³, ale równie¿ nowych zasadach u¿ycia posiadanych si³ i œrodków. W konkluzji roz-
dzia³u F. W. Kagan wskazuje, ¿e R. Regan zakoñczy³ transformacjê rozpoczêt¹ w latach
siedemdziesi¹tych. Autor ocenia, ¿e amerykañskie si³y zbrojne pod koniec rz¹dów Regana,
nie by³y jeszcze w stanie zmieniæ oblicza prowadzenia wojen.

W trzecim rozdziale F. W. Kagan zajmuje siê tylko swoist¹ rewizj¹ podejœcia do zastosowa-
nia si³ powietrznych przez Stany Zjednoczone od koñcowego okresu zimnej wojny, a¿ do wy-
buchu konfliktu spowodowanego zajêciem Kuwejtu przez Irak. St¹d nie mo¿e dziwiæ nikogo
tytu³ rozdzia³u, który brzmi: A Revolution in Airpower Theory. Autor buduje p³aszczyznê do
spogl¹dania na si³y powietrzne, przybli¿aj¹c postaæ i koncepcje stworzone przez Johna Boyd`a,
przechodz¹c nastêpnie do idei Johna Warden`a, wyra¿onych przez niego w ksi¹¿ce The Air
Campaign z 1988. Nader interesuj¹cym fragmentem rozdzia³u s¹ podrozdzia³y, w których Au-
tor stara siê pokazaæ na ile nowe podejœcie do si³ powietrznych wp³ynê³o w rzeczywistoœci na
dzia³ania podejmowane przez USA, w trakcie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej.

W czwartym rozdziale zatytu³owanym The New World Order and the Revolution in Mi-
litary Affairs F. W. Kagan opisuje zmiany zachodz¹ce w amerykañskich si³ach zbrojnych,
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w okresie datowanym od upadku ZSRR do 1993 roku. Z jednej strony, mamy wiêc do czy-
nienia z opisem redukcji i kszta³towania siê nowych stanów liczebnych si³ zbrojnych, jak
te¿ z porównaniem za³o¿eñ polityki w dziedzinie obronnoœci dwóch administracji prezy-
dentów Georga Busha seniora i Williama Clintona. Z drugiej strony Autor zwraca uwagê na
dwa podejœcia do przysz³ych dzia³añ si³ zbrojnych ugruntowane przez lotnictwo i si³y
l¹dowe. Lotnictwo, zdaniem Kagana, w pewnym stopniu nader nies³usznie, po pierwszej
wojnie w Zatoce Perskiej skupi³o siê na podkreœlaniu swojej dominacji, jako decyduj¹cego
czynnika rozstrzygaj¹cego potencjalny konflikt. Si³y l¹dowe przyjê³y zaœ dwie determinan-
ty, w postaci rozwoju technologii skupionych na zasadach RMA i przystosowaniu siê do
szerokiego udzia³u w tzw. Operacjach Innych Ni¿ Wojna (Operations Other Than War
– OOTW).

W rozdziale pi¹tym, który zosta³ zatytu³owany Peace, War, and In-Between poddana zo-
staje analizie bezpoœrednia dzia³alnoœæ w sferze militarnej administracji W. Clintona na
œwiecie. Mamy, wiêc zarysowanie g³ównych za³o¿eñ ówczesnej National Security Strategy
(NSS) z jednoczesnym wskazaniem jak przebiega³a jej implementacja w poszczególnych
sytuacjach kryzysowych. Szczególn¹ uwagê Autor poœwiêca amerykañskiemu zaanga-
¿owaniu militarnemu na Pó³wyspie Ba³kañskim, przedstawiaj¹c problematykê interwencji
w Boœni oraz rozpatruj¹c szeroko zakrojon¹ operacjê lotnicz¹ przeciwko celom serbskim,
zwi¹zan¹ z kryzysem, jaki zaistnia³ w Kosowie.

Rozdzia³ szósty, Transformation in a Strategic Pause, poœwiêcony zosta³ zaprezentowa-
niu w szerszym stopniu ni¿ to zosta³o zrobione we wczeœniejszych rozdzia³ach szeroko po-
jêtej RMA i jej wp³ywowi na zmiany w si³ach zbrojnych. Autor przedstawia podejœcie do
transformacji obecne w U.S. Army, w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. W rozdziale szó-
stym zaprezentowane zosta³y najwa¿niejsze koncepcje wyjaœniaj¹ce znaczenie i potrzebê
jak najszybszego wdro¿enia za³o¿eñ RMA w amerykañskich si³ach zbrojnych. Autor za-
czyna od wskazania na Dominant Battlefield Awareness z 1995 roku, nastêpnie przechodzi
do koncepcji Shock and Awe Harlana Ullmana i Jamesa P. Wade`a z 1996 roku, koñcz¹c na
za³o¿eniach zawartych w ramach statutowego dokumentu, jakim by³ niew¹tpliwie Quad-
rennial Defense Review z 1997 roku.

W siódmym rozdziale Reinventing Transformation: Network – Centric Warfare,
F. W. Kagana, skupia siê na dwóch zagadnieniach. Spotykamy siê z rozwa¿aniami nad
aspektem sieciocentrycznoœci w transformacji amerykañskich si³ zbrojnych, ze wskaza-
niem ich za³o¿eñ i mo¿liwoœci oraz wad, natomiast druga czêœæ rozdzia³u poœwiêcona jest
podejœciu do transformacji, jak¹ prezentowa³a w kampanii wyborczej i tu¿ po dojœciu do
w³adzy administracja Georgea W. Bush`a juniora, ze szczególnym uwzglêdnieniem po-
mys³ów nowego sekretarza obrony Donalda Rumsfelda. Rozdzia³ zamyka opis nowego Qu-
adrennial Defense Review z 2001 roku, wydanego niespe³na dwadzieœcia jeden dni po
zamachach terrorystycznych z 11 wrzeœnia 2001 roku.

Rozdzia³ ósmy Revolutionary War dotyka problematyki odpowiedzi na zamachy
z 11 wrzeœnia 2001 r. w postaci interwencji w Afganistanie. F. W. Kagan prezentuje najistot-
niejsze zagadnienia zwi¹zane z planowaniem i przeprowadzeniem operacji Enduring Free-
dom, prezentuj¹c przy tym czêstokroæ odwa¿ne pogl¹dy, chocia¿by o zmarnowanej szansie
zwi¹zanej z wczeœniejsz¹ dyslokacj¹ si³ l¹dowych do Afganistanu w celu zniszczenia wy-
cofuj¹cych siê bojowników Talibanu oraz terrorystów z Al-Kaidy. W drugiej czêœci roz-
dzia³u F. W. Kagan prezentuje pogl¹dy na transformacje amerykañskich si³ zbrojnych,
oparte na doœwiadczeniach zebranych tu¿ po pierwszych dzia³aniach w Afganistanie i jesz-
cze przed póŸniejsz¹ interwencj¹ zbrojn¹ w Iraku.
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Tak jak rozdzia³ ósmy dotyczy³ w g³ównej mierze Afganistanu, tak w dziewi¹tym pt.
Iraq and the Future of Transformation Autor skupia siê na problematyce zwi¹zanej z inter-
wencj¹ USA w Iraku. Opisuje drogê do konfliktu, a nastêpnie zmierzanie do implementacji
koncepcji Shock and Awe w Iraku. Nader interesuj¹ce jest zwrócenie uwagi przez F. W. Ka-
gana na fakt istnienia w CENTCOM-ie planu Phase IV, bêd¹cego zarysem dzia³ania po
okresie g³ównych dzia³añ bojowych prowadzonych w Iraku. Rozwa¿ania bêd¹ce prób¹
wyci¹gniêcia wniosków z sukcesów jak te¿ b³êdów pope³nionych w trakcie operacji irac-
kiej Autor zostawia na zakoñczenie rozdzia³u. W konkluzji dziewi¹tego rozdzia³u F. W. Ka-
gan wysuwa nader ciekaw¹ tezê, wed³ug której zapatrzenie na transformacjê narzêdzi pola
walki, obserwowane od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w., spowodowa³o zapomnie-
nie o politycznych aspektach prowadzenia wojen.

Ostatni dziesi¹ty rozdzia³ The Way Forward stanowi próbê zarysowania potencjalnych
scenariuszy na przysz³oœæ. Autor wskazuje przewrotnie, ¿e ataki z 11 wrzeœnia i póŸniejsze
interwencje w Afganistanie i Iraku, spowodowa³y, ¿e dotychczasowi zwolennicy rozwoju
technologicznego opartego o za³o¿enia RMA stali siê nagle niedostosowani do wspó³czes-
nych zagro¿eñ. Jednak¿e F. W. Kagan przypomina, ¿e przed amerykañskimi si³ami zbrojny-
mi w przysz³oœci mo¿e zostaæ postawionych szereg konwencjonalnych problemów,
zwi¹zanych w szczególnoœci z ChRL, Kore¹ Pó³nocn¹, Iranem, ale równie¿ i Pakistanem.
Autor neguje skrajnoœci w ocenianiu mo¿liwoœci, jakie daj¹ zmiany w sprawach wojsko-
wych. Wysuwa jednoczeœnie tezê, i¿ nale¿y powoli budowaæ si³y zbrojne zdolne do reago-
wania na obecne zagro¿enia, staraj¹c siê przy tym tak dzia³aæ, aby móc rozwi¹zywaæ
problemy p³yn¹ce z krótko- i œredniookresowych analiz, obserwuj¹c przy tym uwa¿nie pro-
blemy oraz mo¿liwoœci, które mog¹ siê pojawiæ w dalekiej przysz³oœci.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ Autor w sposób wszechstronny i wnikliwy pre-
zentuje problematykê transformacji w amerykañskich si³ach zbrojnych. Jêzyk pracy jest
przejrzysty dziêki temu, ¿e Autor nie stara siê pos³ugiwaæ nadmiern¹ iloœci¹ okreœleñ tech-
nicznych. Ksi¹¿ka staje siê, wiêc zrozumia³¹ równie¿ dla czytelnika nieinteresuj¹cego siê
bezpoœrednio tematyk¹ militarn¹. W mojej ocenie, mankamentem technicznym ksi¹¿ki jest
umiejscowienie przypisów dopiero na koñcu ksi¹¿ki, co czêstokroæ zmusza czytelnika do
przerwania czytania ca³ego wywodu, w celu zaznajomienia siê z danym przypisem. Innym
technicznym mankamentem pracy jest opisanie zbioru przypisów jedynie numerami posz-
czególnych rozdzia³ów bez wskazania ich tytu³ów, co zmusza do zapamiêtywania numeru
rozdzia³u, w którym siê w danej chwili znajdujemy, bowiem w nag³ówkach strony mamy
tylko tytu³y rozdzia³ów bez ich numeracji.

Pomijaj¹c problemy z przypisami, nale¿y podkreœliæ, ¿e najwiêkszym walorem pracy
jest niew¹tpliwie umiejêtnoœæ i sprawnoœæ, z jak¹ Autor porusza siê po wielop³aszczyzno-
wym zagadnieniu transformacji amerykañskich si³ zbrojnych. Podkreœlenia wymaga rów-
nie¿ fakt, ¿e F. W. Kagan nie obawia siê wysuwania w³asnych opinii i ocen, zmuszaj¹c
przez to czytelnika do zastanowienia siê nad problematyk¹ zawart¹ w ksi¹¿ce. Finding the
Target. The Transformation of American Military Policy nie pretenduje do ca³oœciowego
opisania omawianego w niej zagadnienia, jednakowo¿ jest w pewnym sensie autorskim
przewodnikiem po meandrach przeobra¿eñ w si³ach zbrojnych USA. Stanowi przy tym
niew¹tpliwie, bardzo wa¿ny g³os w dyskusji na temat transformacji amerykañskich si³
zbrojnych.

Jacek RAUBO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ
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Zagro¿enia asymetryczne wspó³czesnego œwiata, pod red.

S. Wojciechowskiego, R. Fiedlera, Poznañ 2009, ss. 298.

W 2009 roku Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opublikowa³o ksi¹¿kê pt. Zagro¿enia
asymetryczne wspó³czesnego œwiata, która jest prac¹ zbiorow¹ pod redakcj¹ Sebastiana
Wojciechowskiego i Rados³awa Fiedlera. Publikacja ta jest jednym z elementów sk³ado-
wych projektu badawczego „Sytuacja geopolityczna wspó³czesnego œwiata” realizowane-
go przez Zak³ad Studiów Strategicznych UAM. Pracownikami tego Zak³adu s¹ redaktorzy
naukowi ksi¹¿ki.

Poszczególne rozdzia³y recenzowanej pracy napisa³o 23 Autorów reprezentuj¹cych
9 wa¿nych polskich oœrodków naukowych (obok Poznania s¹ to Warszawa, Wroc³aw, Gdañsk,
Lublin, Toruñ, Gdynia, Olsztyn, Zielona Góra). Autorzy s¹ przedstawicielami ró¿nych dziedzin
nauki i praktyki, w tym nauk o polityce, nauk wojskowych, nauk historycznych, ekonomii.

Wybór tematyki ocenianej ksi¹¿ki jest w pe³ni uzasadniony. Problematykê zaprezento-
wan¹ w publikacji nale¿y uznaæ za bardzo interesuj¹c¹ i aktualn¹, a tak¿e istotn¹ z punktu
widzenia rozwoju cywilizacyjnego i spo³eczno-gospodarczego. Jest to równie¿ tematyka
interdyscyplinarna, wielowymiarowa i z³o¿ona, a zarazem w warunkach polskich tylko
czêœciowo rozpoznana. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wspó³czeœnie podkreœla siê wielk¹ rolê zagad-
nieñ bezpieczeñstwa. Bardzo du¿e znaczenie przypisuje siê te¿ prowadzeniu badañ od-
nosz¹cych siê do kontekstu globalnego. Jednoczeœnie cech¹ wielu zjawisk i procesów
spo³ecznych, politycznych i ekonomicznych jest asymetrycznoœæ.

Uwzglêdniaj¹c zarysowane uwarunkowania warto zaakcentowaæ, ¿e za przyk³ad do-
strzegania na œwiecie wagi problematyki asymetrycznoœci w naukach spo³ecznych mo¿na
uznaæ przyznanie w 2001 roku Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie
ekonomii „za analizê rynków z asymetri¹ informacji” trzem naukowcom ze Stanów Zjed-
noczonych, którymi byli George A. Akerlof, Andrew M. Spence i Joseph E. Stiglitz. Na
rynkach cechuj¹cych siê asymetri¹ informacji czêœæ uczestników rynku ma lepsze informa-
cje od pozosta³ych.

Recenzowana ksi¹¿ka liczy 298 stron. Zasadniczo sk³ada siê z dwóch wyodrêbnionych
czêœci. W najobszerniejszej czêœci pierwszej pt. Asymetrycznoœæ – istota i charakter zagad-
nienia przedstawiono kwestie bardziej ogólne i nie na pierwszym miejscu zwi¹zane z terro-
ryzmem. Natomiast w czêœci drugiej pt. Asymetrycznoœæ terroryzmu skupiono siê na
aspektach dotycz¹cych terroryzmu. Ponadto wa¿nym elementem publikacji jest S³owo
wstêpne, w którym wspó³redaktor S. Wojciechowski w sposób klarowny i logiczny zapre-
zentowa³ cele ksi¹¿ki i g³ówne przes³anki jej powstania.

W czêœci pierwszej przedstawiono podstawowe pojêcia z punktu widzenia tytu³u i pro-
blematyki ca³ej ksi¹¿ki, w tym okreœlono istotê zagro¿eñ asymetrycznych, ich specyfikê,
typologiê, Ÿród³a i rangê. Uwzglêdniono równie¿ ró¿ne uwarunkowania oddzia³uj¹ce na za-
gro¿enia asymetryczne, tak¿e w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Du¿¹ uwagê zwrócono
na kontekst bezpieczeñstwa energetycznego. W dalszych rozwa¿aniach w tej czêœci podjêto
problemy zwi¹zane z konfliktami zbrojnymi, w tym przeanalizowano zagadnienia za-
gro¿eñ asymetrycznych na przyk³adzie 3 wspó³czesnych konfliktów: w Iraku, izraelsko-pa-
lestyñskiego i w Osetii Po³udniowej. Natomiast w czêœci drugiej w sposób wieloaspektowy
przeanalizowano asymetrycznoœæ terroryzmu, w tym obok rozpatrywania ogólnych zagad-
nieñ ujêto takie kwestie jak rozwój technologii terrorystycznych i cyberterroryzm oraz
2 przyk³ady: drugiej wojny libañskiej i Zjednoczonego Królestwa.
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Czêœæ pierwsza pt. Asymetrycznoœæ – istota i charakter zagadnienia sk³ada siê z 14 roz-
dzia³ów. Mo¿na je zaliczyæ do 3 grup:
– rozdzia³ów przedstawiaj¹cych podstawowe zagadnienia zagro¿eñ asymetrycznych (roz-

dzia³y, które napisali M. Madej, K. Kubiak, A. Chodubski, M. Pietraœ);
– rozdzia³ów uwzglêdniaj¹cych w du¿ym stopniu aspekty gospodarcze (rozdzia³y, które

napisali S. Wojciechowski, K. Bobiñska i S. Meitz, J. Gryz);
– rozdzia³ów odnosz¹cych siê przede wszystkim do konfliktów zbrojnych (rozdzia³y, które

napisali A. Wejkszner, J. Paw³owski, T. Szubrycht, R. Potocki i D. Mi³oszewska, R. Fie-
dler, £. Szyszka, £. Cieœla).
Czêœæ druga pt. Asymetrycznoœæ terroryzmu sk³ada siê z 7 rozdzia³ów. Mo¿na je zali-

czyæ do 2 grup:
– rozdzia³ów prezentuj¹cych ogólne zagadnienia asymetrycznoœci terroryzmu (rozdzia³y,

które napisali W. Ostant, K. Karolczak, R. Szpyra);
– rozdzia³ów odnosz¹cych siê do wybranych rodzajów i przyk³adów terroryzmu (roz-

dzia³y, które napisali K. Kraj, W. Stankiewicz, W. Nowiak, D. Szlachter).
Poszczególni Autorzy w swoich rozdzia³ach skupili siê na ró¿nych aspektach zagro¿eñ

asymetrycznych wspó³czesnego œwiata:
– M. Madej zdefiniowa³ i scharakteryzowa³ zagro¿enia asymetryczne oraz podkreœli³ ich

strategiczn¹ rangê;
– K. Kubiak wskaza³ na wielowymiarowoœæ pojêcia asymetrii, równie¿ przedstawiaj¹c

asymetriê w stosunkach miêdzynarodowych i konfliktach zbrojnych;
– A. Chodubski zidentyfikowa³ asymetryczne zagro¿enia cywilizacyjne w kontekœcie bez-

pieczeñstwa pañstwa polskiego;
– S. Wojciechowski przeanalizowa³ i oceni³ asymetrycznoœæ ekonomiczno-spo³eczn¹

wspó³czesnego œwiata, w tym zró¿nicowania dochodowe i ich determinanty;
– K. Bobiñska i S. Meitz zwrócili uwagê na rolê korporacji transnarodowych i interwencjo-

nizmu pañstwowego w kreowaniu zagro¿eñ asymetrycznych;
– M. Pietraœ podj¹³ problematykê transnarodowoœci zagro¿eñ asymetrycznych, w tym za-

gadnieñ zmiennych systemowych;
– J. Gryz zaprezentowa³ rosyjsk¹ politykê energetyczn¹ jako Ÿród³o zagro¿enia asyme-

trycznego dla Polski;
– A. Wejkszner okreœli³ istotê wspó³czesnych konfliktów asymetrycznych uznawanych za

wojny XXI wieku, w tym cechy nowych konfliktów asymetrycznych;
– J. Paw³owski przedstawi³ zagro¿enia asymetryczne z punktu widzenia wojskowej myœli

strategicznej;
– T. Szubrycht wskaza³ na znaczenie si³ morskich dla bezpieczeñstwa z uwzglêdnieniem

europejskich pañstw NATO;
– R. Potocki i D. Mi³oszewska skoncentrowali siê na prawnych uwarunkowaniach zwal-

czania zagro¿eñ asymetrycznych na przyk³adzie amerykañskiego „Patriotic Act”;
– R. Fiedler przedstawi³ oblicza asymetrycznoœci w Iraku, w tym ewolucjê od wojny kon-

wencjonalnej do konfliktu asymetrycznego;
– £. Szyszka uj¹³ problematykê asymetrycznoœci konfliktu izraelsko-palestyñskiego;
– £. Cieœla scharakteryzowa³ wojnê w Osetii Po³udniowej jako przyk³ad konfliktu asyme-

trycznego;
– W. Ostant wyjaœni³ ogólne zagadnienia terroryzmu jako asymetrycznego zagro¿enia glo-

balnego;
– K. Karolczak uzna³ terroryzm za paradygmat nadchodz¹cych wojen IV i V generacji;
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– R. Szpyra zaprezentowa³ wybrane aspekty militarnego reagowania na terroryzm jako za-
gro¿enie asymetryczne;

– K. Kraj przybli¿y³ niektóre kwestie dotycz¹ce rozwoju technologii terrorystycznych;
– W. Stankiewicz przedstawi³ cyberterroryzm jako wa¿ne zagro¿enie asymetryczne

wspó³czesnego œwiata;
– W. Nowiak przeanalizowa³ drug¹ wojnê libañsk¹ w kontekœcie terroryzmu i asymetrii;
– D. Szlachter opisa³ politykê informacyjn¹ administracji pañstwowej w walce z terro-

ryzmem na przyk³adzie Zjednoczonego Królestwa, a szczególnie podmioty i cele tej
polityki.
Nawi¹zuj¹c do treœci wstêpu zawartej na s. 6, nale¿y podkreœliæ, i¿ w recenzowanej pra-

cy wskazano, ¿e „Asymetrycznoœæ to pewien model konstruowania i opisu œwiata, mniej
lub bardziej popularny, ale uniwersalny. Œwiat by³, jest i bêdzie asymetryczny. I nie odmieni
tego integracja czy globalizacja. Co najwy¿ej zmieniæ siê mo¿e zakres i skala asymetrycz-
noœci”. Stwierdzenie to mo¿na w znacznym stopniu odnosiæ do rozwa¿añ prowadzonych
nie tylko w skali œwiatowej, ale tak¿e innej miêdzynarodowej, narodowej (krajowej), regio-
nalnej i lokalnej.

Wœród innych walorów ocenianej publikacji trzeba miêdzy innymi wymieniæ: d¹¿enie
do zaprezentowania interdyscyplinarnego ujêcia, wysok¹ aktualnoœæ rozwa¿añ, uwzglêd-
nianie aspektów teoretycznych i praktycznych, przedstawianie danych empirycznych, wy-
korzystywanie w rozwa¿aniach dot¹d opublikowanych merytorycznych pozycji literatury,
w tym prac anglojêzycznych. Wydaje siê, ¿e omawiana praca mo¿e tak¿e stanowiæ inspira-
cjê do prowadzenia dalszych badañ nad t¹ niezwykle wa¿n¹ tematyk¹. Wiele w¹tków warto
kontynuowaæ w ramach kolejnych badañ i publikacji.

Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ogólnie ksi¹¿ka zosta³a starannie opracowana pod wzglê-
dem redakcyjno-technicznym.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e recenzowana publikacja jest wartoœciowym wk³adem
do badañ nad problematyk¹ bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Mo¿e byæ u¿yteczna dla
teoretyków i praktyków, równie¿ studentów i dyplomantów, zajmuj¹cych siê ró¿nymi dzie-
dzinami, przede wszystkim politologi¹, stosunkami miêdzynarodowymi, globalizacj¹, stu-
diami strategicznymi, bezpieczeñstwem narodowym, ekonomi¹.

Ireneusz JA�WIÑSKI

Uniwersytet Szczeciñski

Ma³gorzata Budyta-Budzyñska, Socjologia narodu i konfliktów

etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 317.

Problematyka narodowoœciowa w minionych dwóch dekadach stanowi³a w mniejszym
lub wiêkszym stopniu obiekt zainteresowania badaczy stosunków miêdzynarodowych,
g³ównie za spraw¹ krwawych konfliktów etnicznych na Ba³kanach i w Afryce, nacjonali-
stycznych resentymentów w Europie Œrodkowej i Wschodniej oraz ruchów separatystycz-
nych w Europie Zachodniej czy Azji. Do ich zrozumienia i analizy potrzebna by³a
teoretyczna wiedza z ró¿nych dziedzin, zwi¹zana z kwestiami etnicznymi, do tej pory „roz-
siana” po licznych publikacjach. W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. polscy czytelnicy
mogli zapoznaæ siê z zachodnimi pogl¹dami na tematykê etniczn¹ dziêki t³umaczeniom
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prac m.in. Ernesta Gellnera, Rogersa Brubakera czy Benedicta Andersona, na ten temat
pisali te¿ polscy naukowcy, np. Jerzy Szacki, Antonina K³oskowska, Marek Waldenberg
lub Piotr Eberhardt. Brak by³o jednak jednej pozycji, która mog³aby wprowadziæ czytelnika
w zagadnienia zwi¹zane z socjologi¹ narodu. Tak¹ funkcjê mo¿e dziœ spe³niaæ ksi¹¿ka
Ma³gorzaty Budyty-Budzyñskiej Socjologia narodu i konfliktów etnicznych.

Socjologia narodu… stanowi efekt dzia³alnoœci dydaktycznej Autorki i zosta³a wydana
w serii podrêcznikowej PWN dotycz¹cej ró¿nych dzia³ów socjologii, co jest o tyle wa¿ne,
i¿ na polskim rynku trudno jest znaleŸæ podobn¹ publikacjê, poruszaj¹c¹ tematykê etniczn¹
w tak szeroki sposób i do tego aktualn¹, uwzglêdniaj¹c¹ najnowsze badania i publikacje. To
przeznaczenie ksi¹¿ki okreœla kryteria jej oceny i przydatnoœci.

Jak zastrzega Autorka, ksi¹¿ka ma charakter wprowadzaj¹cy, tote¿ nie wyczerpuje
w pe³ni niezwykle bogatej tematyki etnicznej. Zosta³y w niej przedstawione w syntetyczny
sposób g³ówne zagadnienia, daj¹ce ogólny obraz tej dziedziny i punkt wyjœcia do zg³êbia-
nia poszczególnych kwestii. W podrêczniku brakuje jednak kilku istotnych elementów: nie
zosta³y omówione g³ówne teorie nacjonalizmu, poruszaj¹c kwestiê konfliktów etnicznych
Autorka nie nawi¹za³a do publikacji Donalda Horowitza, jednego z najwa¿niejszych eks-
pertów w tej dziedzinie. Kontrowersyjne mo¿e byæ zaliczenie ró¿nych konfliktów miêdzy-
pañstwowych do kategorii zewnêtrznych konfliktów etnicznych. Ponadto w przypadku
niektórych przyk³adów pojawiaj¹ siê czasem drobne nieœcis³oœci. Natomiast na docenienie
zas³uguje wykorzystanie dorobku twórców z by³ej Jugos³awii czy ukazanie sposobów ba-
dania i przezwyciê¿ania stereotypów. Z punktu widzenia badaczy stosunków miêdzynaro-
dowych tak¿e ciekawy mo¿e byæ rozdzia³ poœwiêcony pañstwu narodowemu w dobie
globalizacji.

Ksi¹¿ka podzielona jest na 10 rozdzia³ów poœwiêconych nastêpuj¹cym zagadnie-
niom:
– naród, problemy definicyjne, etniczna i obywatelska koncepcja narodu;
– proces narodotwórczy, jego dwie odmiany – wschodnia i zachodnia, czynniki narodo-

twórcze;
– to¿samoœæ narodowa na tle innych to¿samoœci, procesy kszta³towania i ewolucji to¿sa-

moœci;
– stereotypy, ich funkcja i przyczyny powstawania, mo¿liwoœci badania oraz przezwyciê-

¿ania;
– mniejszoœci narodowe, kwestie definicyjne, systemy ochrony oraz katalogi praw, polity-

ka narodowoœciowa;
– nacjonalizm, znaczenie i sk³adniki pojêcia, ró¿ne sposoby pojmowania, funkcje, przy-

czyny nacjonalizmu w Europie Œrodkowo-Wschodniej;
– konflikt etniczny wraz z typologi¹ konfliktów etnicznych.

Ka¿dy rozdzia³ ma podobn¹ strukturê: rozpoczynaj¹ go pytania, które wskazuj¹ na
g³ówne problemy, wprowadzenie, treœæ merytoryczn¹, podsumowanie oraz s³owniczek wy-
branych terminów. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny – poruszane s¹ w niej za-
gadnienia nie tylko z zakresu socjologii, ale tak¿e psychologii spo³ecznej, politologii,
stosunków miêdzynarodowych oraz prawa.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ przyk³ady, których w publikacji jest bardzo du¿o, co nie
tylko u³atwia zrozumienie tematyki, ale wzbogaca treœæ i zaciekawia czytelnika. Niektóre
zagadnienia szczegó³owe, powi¹zane z tematyk¹ podrozdzia³ów zosta³y omówione w tzw.
ramkach, co dodatkowo zwiêksza atrakcyjnoœæ ksi¹¿ki. Jedyne zastrze¿enie mo¿na odnieœæ
do dobru tematyki owych przyk³adów. M. Budyta-Budzyñska we wstêpie pisze, ¿e koncen-
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truje siê g³ównie na problematyce europejskiej, a zw³aszcza œrodkowo- i wschodnioeuro-
pejskiej (choæ nie brak te¿ odniesieñ do innych kontynentów), co nale¿y uznaæ za s³uszne,
choæby ze wzglêdu na wzrost napiêæ na tle narodowoœciowym w tym regionie, jednak trze-
ba jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e tematyka etniczna nie ogranicza siê wspó³czeœnie do Starego
Kontynentu. Tragiczne w skutkach konflikty etniczne na Ba³kanach mia³y miejsce w latach
dziewiêædziesi¹tych XX w. oraz na pocz¹tku XXI w., po tym czasie napiêcia pojawia³y siê
ju¿ rzadziej (choæ s¹ obecne do dziœ). Prezentowane w ksi¹¿ce ba³kañskie przyk³ady wska-
zuj¹ na du¿¹ znajomoœæ tematu, rozszerzaj¹ wiedzê czytelnika i dobrze ilustruj¹ opisywane
zjawiska. Wspó³czeœnie jednak wiele powa¿nych konfliktów etnicznych ma miejsce w Azji
i Afryce (jak np. konflikt w Sudanie, który doprowadzi³ do referendum w styczniu 2011 r.).
Ich wyjaœnienie wymaga zrozumienia lokalnej specyfiki, która w polskiej literaturze jest
prezentowana stosunkowo rzadko.

Podrêcznik oparty jest o bogat¹ literaturê, zarówno autorów polskich, jak i zagranicz-
nych (g³ównie anglosaskich). Znajduj¹ siê tutaj odniesienia do klasycznych pozycji, ale
tak¿e do najnowszych wydawnictw, dziêki czemu czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z aktualnym
stanem badañ i dyskutowanymi obecnie teoriami. Autorka wykorzystuje tak¿e swoje wcze-
œniejsze prace, w rozdziale dotycz¹cym nacjonalizmu w Europie Œrodkowo-Wschodniej
prezentuje interesuj¹c¹, autorsk¹ koncepcjê przyczyn wystêpowania tego zjawiska w opar-
ciu o trzy ró¿ne perspektywy czasowe. Nawi¹zuje tak¿e do swojej ksi¹¿ki poœwiêconej
mniejszoœciom narodowym w Polsce pt. Mniejszoœci narodowe – bogactwo czy problem?
Instytucjonalizacja mniejszoœci narodowych w Polsce w latach 1989–2002.

Jêzyk publikacji jest jasny i zrozumia³y. Autorka pos³uguje siê terminologi¹ na-
ukow¹ w sposób przystêpny, wyjaœniaj¹c nowe i mniej zrozumia³e pojêcia. Warto zwró-
ciæ uwagê, ¿e narracja prowadzona jest w sposób ¿ywy i odrobinê l¿ejszy ni¿
w klasycznych publikacjach naukowych, dziêki czemu ksi¹¿ka staje siê bardziej przy-
stêpna dla czytelnika nieposiadaj¹cego zbyt szerokiej wiedzy z zakresu socjologii czy
psychologii spo³ecznej.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ publikacja M. Budyty-Budzyñskiej stanowi
cenn¹ nowoœæ na polskim rynku z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to nowoczesny
podrêcznik, wprowadzaj¹cy w przystêpny i ciekawy sposób do problematyki narodowo-
œciowej. Po drugie, prezentuje on najnowszy stan badañ, uwzglêdniaj¹cy pozycje polskie
i zagraniczne, przez co czytelnik otrzymuje doœæ kompleksow¹ wiedzê z omawianej dzie-
dziny. Mo¿na oczywiœcie dopatrzeæ siê niewielkich mankamentów, które jednak nie rzu-
tuj¹ na pozytywn¹ ocenê publikacji. Choæ jest ona rekomendowana jako podrêcznik dla
studentów nauk spo³ecznych, to mo¿e równie¿ s³u¿yæ badaczom, którzy wczeœniej nie in-
teresowali siê t¹ tematyk¹ jako punkt wyjœcia do dalszych szczegó³owych badañ. Wresz-
cie ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ te¿ ka¿demu, kto chcia³by lepiej poznaæ œwiat narodów
i nacjonalizmów.

Marcin SKOBRTAL

Uniwersytet im. Adama Mickiwicza, Poznañ
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Krzysztof Lalik, Kurdystan iracki u progu XXI wieku, Wyd.

Ksiêgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 361.

Prace dotycz¹ce problemu kurdyjskiego wci¹¿ stanowi¹ znacz¹c¹ niszê na rodzimym
rynku wydawniczym, st¹d pozycja autorstwa Krzysztofa Lalika jest jedn¹ z nielicznych
monografii kurdologicznych, które ukaza³y siê w ci¹gu ostatniej dekady w Polsce. Autor
jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagielloñskim, gdzie obecnie pisze
pracê doktorsk¹ na Wydziale Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych. Od lat jest on
wspó³pracownikiem Kurdyjskiego Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie. Te-
matyka poruszana w ksi¹¿ce stanowi pok³osie doœwiadczenia nabytego w ramach pisania
prac dyplomowych, jak równie¿ wyjazdów badawczych do Iraku.

Kurdystan iracki u progu XXI wieku sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów, które dope³nia
t³umaczenie porozumienia z 2006 roku dotycz¹cego aliansu partii Jalala Talabaniego (Pa-
triotycznej Unii Kurdystanu) z parti¹ Massuda Barzaniego (Demokratycznej Partii Kurdy-
stanu) w kwestii tworzenia wspólnego gabinetu stoj¹cego na czele autonomii Kurdystanu.
Bibliografia ma czytelny podzia³. Pomocny w poszukiwaniu konkretnych informacji w pu-
blikacji jest zamieszczony na koñcu ksi¹¿ki indeks nazwisk i nazw geograficznych.

W pierwszym rozdziale zatytu³owanym Podstawowe informacje o Kurdach i Kurdystanie
przedstawione zosta³y najistotniejsze dane, takie jak: po³o¿enie geograficzne (zawieraj¹ce
liczne mapy), bogactwa naturalne, historiê pochodzenia ludów kurdyjskich, demograficzne
wskaŸniki, podzia³y jêzykowe oraz kwestie religijne. W czêœci poœwiêconej symbolom
narodowym Autor w lapidarny sposób odwo³a³ siê do flagi Kurdystanu i symboliki w niej
zawartej, narodowego œwiêta Newroz (Nowy Dzieñ) oraz hymnu Ey Reqib, który od po-
wstania Republiki Mahabadzkiej funkcjonuje jako oficjalna pieœñ narodowa.

Nastêpne dwie czêœci ksi¹¿ki stanowi¹ wprowadzenie do historii politycznego ruchu
kurdyjskiego w Iraku, który zacz¹³ funkcjonowaæ po utworzeniu mandatu brytyjskiego na tere-
nie Iraku. Wskazane zosta³y miejsce i czas powstania najistotniejszych organizacji. Opisane
zosta³o powstanie i upadek Republiki Mahabadu oraz relacje kurdyjsko-baasistowskie. Kra-
kowski kulturoznawca przez analizê ewolucji ideologii i struktury BAAS stara siê wyjaœniæ
historiê polityczn¹ oraz okolicznoœci podpisania manifestu marcowego, który mia³ stano-
wiæ obietnicê powstania kurdyjskiej autonomii. W sekcji dotycz¹cej formacji pozarz¹do-
wych przedstawiono heterogenicznoœæ spo³ecznoœci kurdyjskich, które nie posiada³y
jednego programu narodowego, czêsto nad politykê narodow¹ stawiano interes plemienny
czy prywatny. Przyk³ad stanowi s³u¿ba w prorz¹dowych oddzia³ach wojskowych tzw. d¿a-
hszów, gdzie ludzie w zamian za ¿o³d byli w stanie stopowaæ kurdyjsk¹ dzia³alnoœæ naro-
dow¹ (s. 79). Rozdzia³ koñczy analiza wojny iracko-irañskiej, masakry Al-Anfal
przeprowadzonej na rozkaz „chemicznego Aliego” Hasana Al-Mad¿ida oraz wojna w Zato-
ce Perskiej. Ciekawym rozwi¹zaniem zastosowanym w ksi¹¿ce by³o wprowadzenie przez
Autora kwestii miêdzynarodowej odpowiedzi na klêskê powstania Kurdów, gdzie zosta³a
wyró¿niona miêdzy innymi pozycja Turcji, ONZ czy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pó³nocnej. Przywo³ane zosta³y istotne propozycje takich polityków jak ówczesnego pre-
miera Wielkiej Brytanii Johna Majora (koncepcja safe haven), sekretarza stanu USA Jame-
sa Bakera oraz prezydenta George’a Busha.

Czwarty rozdzia³ krakowski kurdolog poœwiêci³ kwestii powstania autonomii w pó³noc-
nym Iraku. Istotnym jest wprowadzenie tabeli prezentuj¹cej wyniki wyborów do Kurdyj-
skiego Zgromadzenia, w którym zasiad³o 105 deputowanych. Przedstawiono równie¿
genezê nowego aliansu PUK–DKP, na czele którego stan¹³ w 1992 roku Fuad Massum.
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Ostatecznie uda³o siê utworzyæ nowy gabinet pod koniec wrzeœnia 1996 roku, na czele któ-
rego stan¹³ Rosz Szawis, w jego sk³ad nie wszed³ ¿aden minister z PUK. Postuluje siê, ¿e
dziêki wykorzystaniu œrodków z programu „Ropa za ¯ywnoœæ” stworzono stabilny bud¿et
kurdyjskiej autonomii. O prosperity gospodarki zarz¹dzanej przez Kurdów zdaniem K. La-
lika stanowi¹ nadwy¿ki zbo¿a, które mog³y byæ sprzedawane do Iranu i Turcji oraz pensje
akademickie, które znacznie przewy¿sza³y te z Bagdadu (s. 118). Dziwiæ mo¿e fakt, ¿e
w rozdziale zwi¹zanym z rozwojem autonomii pó³nocnoirackiej pojawia siê wzmianka
o delegalizacji PKK w Niemczech (s. 122), jednak¿e jest to istotny czynnik, który wp³ywa³
na politykê RFN wobec kwestii kurdyjskiej i w pewien sposób kszta³tuje j¹ po dziœ dzieñ, co
najwidoczniej zosta³o przeoczone.

Wojnê domow¹ w Kurdystanie, która rozpoczê³a siê w 1994 roku, zakoñczy³o, mimo
prób podejmowanych przez François Mitteranda czy rz¹d turecki, podpisanie tak zwanego
Uk³adu Waszyngtoñskiego 17 wrzeœnia 1998 roku. Autor Kurdystanu irackiego u progu
XXI wieku czyni z podpisania owego porozumienia istotn¹ cezurê, która kszta³towa³a rela-
cje kurdyjskie oraz miêdzy Kurdami a rz¹dami pañstw regionu. Jednak¿e dopiero wydarze-
nia na Bliskim Wschodzie, które mia³y miejsce po 11 wrzeœnia 2001 r. doprowadzi³y do
zjednoczenia siê dwóch dominuj¹cych kurdyjskich bloków politycznych w Iraku. Rol¹ Ira-
nu by³o uzyskanie choæby czêœciowej kontroli nad rozwojem ruchu narodowowyzwoleñ-
czego na terytorium w³asnym i w Iraku; ograniczenie wp³ywu USA i Turcji w regionie;
wzmacnianie pozycji Kurdów w po³udniowym Kurdystanie na rzecz os³abiania pozycji
w³adz bagdadzkich (s. 140). Natomiast USA stara³y siê w czasie operacji Providing Com-
fort, jak równie¿ Northern Watch sprowadzaæ politykê BAAS do roli marionetki, czego
przyk³ad stanowi zmiana strefy zakazu lotów z 32 na 33 równole¿nik w 1996 roku (s. 154).

Pi¹ty rozdzia³ zatytu³owany: Kwestia kurdyjska w Iraku po obaleniu re¿imu Saddama
Husajna stanowi opis sytuacji politycznej od momentu rozpoczêcia misji wojsk koalicyj-
nych „Operacja iracka wolnoœæ” do ukonstytuowania siê w³adz w 2005 roku oraz budowy
stabilizacji polityczno-gospodarczej w Kurdystanie. Ten burzliwy w historii Iraku okres zo-
sta³ podzielony na cztery czêœci. W pierwszej opisane zosta³y ostateczne zmagania siê
w³adz partii BAAS z si³ami koalicyjnym oraz problemami wewnêtrznymi. Kolejno zapre-
zentowany zosta³ proces tworzenia siê w³adz tymczasowych, po obaleniu rz¹dów baasi-
stowskich nad Tygrysem i Eufratem. Krzysztof Lalik wskaza³ na istotê tymczasowego
prawa administracyjnego tzw. TAL, które gwarantowa³o utworzenie trójreprezntatywnej
w³adzy sunnicko-szyicko-kurdyjskiej. Przedstawiono równie¿ wyniki referendum przepro-
wadzonego w trzech pó³nocnych okrêgach, znajduj¹cych siê pod zwierzchnictwem KRG,
w których to ponad dziewiêædziesi¹t proc. ludnoœci opowiedzia³o siê za pe³n¹ niepod-
leg³oœci¹ Autonomii. DPK jednak¿e nie wykorzysta³a owych wyników dla celów secesyj-
nych obawiaj¹c siê reakcji organizacji miêdzynarodowych, jak równie¿ samych USA
– zdaniem K. Lalika. W trzeciej czêœci zaprezentowano tak zwane „sta³e rozwi¹zania”. Wyj-
œciowym momentem by³y wybory przeprowadzone pod koniec stycznia 2005 roku, które
Autor analizuje w ciekawy sposób, zestawiaj¹c ca³oœæ wyników w formie tabelarycznej.
Z powodu licznych prób wetowania projektu ustawy zasadniczej ponowne wybory prze-
prowadzono w grudniu. Nie doprowadzi³y one do znacz¹cych przetasowañ na scenie poli-
tycznej Iraku. W ostatniej sekcji rozdzia³u wskazano najwa¿niejsze czynniki wp³ywaj¹ce
na strukturê w³adzy, która ukonstytuowa³a siê po wyborach przeprowadzonych równolegle
do wyborów ogólnopañstwowych 31 stycznia 2005 r. Autor skorzysta³ z wyników opraco-
wanych przez Niezale¿n¹ Komisjê Wyborcz¹ Iraku. Wskazane zosta³y równie¿ relacje pol-
sko-kurdyjskie, które od 2005 roku nabra³y charakteru oficjalnego – dyplomatycznego.
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W podsumowaniu Krzysztof Lalik wskaza³, i¿ wci¹¿ problemem jest marginalizowanie rela-
cji z Kurdami przez Stany Zjednoczone na rzecz budowania stabilnych relacji z Bagdadem.

Rozdzia³ szósty jest analiz¹ sytuacji gospodarczo-spo³ecznej, gdzie wiele uwagi po-
œwiêcono ropie naftowej i mo¿liwoœciom jej obrotu. Drugim tematem s¹ tak zwane „tereny
sporne”, czyli w przypadku kurdyjskim przede wszystkim kwestia Kirkuku, która do dnia
dzisiejszego nie znalaz³a swego prawnego rozstrzygniêcia. Nawet w przypadku d³ugo od-
wlekanego referendum, jego wyniki mog¹ byæ kontestowane, a co za tym idzie – nie-
wi¹¿¹ce w³adzy w Bagdadzie. Misja ONZ-owska dla Iraku (UNAMI) zaproponowa³a
cztery rozwi¹zania dla okrêgu Kirkuk, ¿adne z nich nie zak³ada podzia³u owego obszaru,
jednak¿e wed³ug Autora jeden zak³ada wspó³zarz¹dzanie nim przez Irbil oraz Bagdad
(s. 252). Niezmiernie ciekaw¹ kwesti¹, któr¹ Autor przedstawi³ w lapidarny sposób, rzadko
prezentowan¹ w ksi¹¿kach o tematyce kurdyjskiej jest problem turkmeñski w Iraku. W dal-
szej czêœci rozdzia³u pojawia siê kwestia chrzeœcijan irackich, którzy od wieków za-
mieszkuj¹ równie¿ Po³udniowy Kurdystan. W opracowaniu tej czêœci zabrak³o pozycji
polskojêzycznych autorstwa Michaela Abdalli, który jako przedstawiciel chrzeœcijan bli-
skowschodnich, wiele uwagi poœwiêci³ tematyce asyryjskiej w swoich artyku³ach1. Ca³y
rozdzia³ koñczy kwestia os¹dzenia szeœciu z siedmiu oskar¿onych wojskowych i dygnita-
rzy w sprawie operacji Al-Anfal2.

W rozdziale siódmym przeanalizowane zosta³y relacje miêdzy Regionem Kurdystanu a:
Stanami Zjednoczonymi, Turcj¹, Iranem oraz Syri¹. Najwiêcej miejsca Autor poœwiêci³ re-
lacjom kurdyjsko-tureckim, nastêpnie transatlantyckim. Niespe³na stronê poœwiêcono sto-
sunkom syryjsko-kurdyjskim. Autor zwraca uwagê, i¿ z jednej strony Ankara stanowi dla
Regionu Kurdystanu Irackiego (RKI) najwiêksze zagro¿enie wœród pañstw s¹siaduj¹cych,
które poprzez kampanie militarne na prze³omie 2007/2008 roku wielokrotnie narusza³o
granice za przyzwoleniem USA. Krakowski badacz wskazuje równie¿, ¿e nie przypadkowo
wybrano datê l¹dowej ofensywy skierowanej przeciw partyzantom PKK na 22 lutego 2008
roku. Piêæ dni wczeœniej og³osi³o niepodleg³oœæ Kosowo. Turcja rzekomo obawiaj¹c siê se-
cesji kurdyjskiej przeprowadzi³a interwencjê jeszcze w lutym (s. 305).

Rozwa¿aniom na temat alternatywy RKI wobec dalszej autonomii poœwiêca ostatni roz-
dzia³ swojej ksi¹¿ki Autor Kurdystanu irackiego u progu XXI wieku. Wprowadzenie do tej
czêœci publikacji stanowi argumentacja nt. stabilnej pozycji aparatu w³adzy w regionie Kur-
dystanu oraz skutecznoœci s³u¿b bezpieczeñstwa. Zabrak³o w tym miejscu danych empi-
rycznych, z których mo¿na by³oby wyprowadziæ takie wnioski. Jednak poziom zagro¿enia
wytworzony przez politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa Turcji wobec Kurdystanu Po-
³udniowego stanowi wci¹¿ jeden z najistotniejszych elementów budowania stabilnoœci we-
wnêtrznej w regionie.

Autor postuluje równie¿, ¿e stabilnoœæ gospodarcza, nie mo¿e byæ osi¹gniêta w pe³ni
bez przy³¹czenia Kirkuk do RKI. Kwestia roponoœnego obszaru w pó³nocnym Iraku zdaje
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siê byæ postponowana, gdy¿ ani Prezydent Federacji, ani obecny premier Nouri Al-Maliki
nie s¹ w stanie zaproponowaæ rozwi¹zania, które w sposób definitywny i pokojowy roz-
wi¹za³oby ten pal¹cy problem. Przytoczone zosta³o równie¿ rozwi¹zanie wykreowane
przez International Crisis Group, w którym postuluje siê wprowadzenie proporcjonalnego
podzia³u w administracji prowincji Kirkuku wed³ug formu³y: 32-32-24-4 (Kurdowie, Ara-
bowie, Turkmeni i chrzeœcijanie), odrzucaj¹ce jednoczeœnie mo¿liwoœæ przeprowadzenia
referendum w regionie. Autor wskazuje, i¿ przyjête rozwi¹zanie federalne stanowi asumpt
do kszta³towania stabilnoœci w tym rejonie œwiata, gdy¿ nie tylko Kurdowie stanowi¹ czyn-
nik potencjalnie separatystyczny, ale i szyici zamieszkuj¹cy po³udniowo-wschodnie tereny
przygraniczne. Przysz³oœæ Iraku uzale¿niona zosta³a od polityki USA wobec tego¿ pañ-
stwa, jak równie¿ od funkcjonowania „frontu antykurdyjskiego” uosabiaj¹cego politykê
Turcji, Syrii oraz Iranu wobec Kurdystanu irackiego. Badacz kwestii kurdyjskich konstatu-
je „szanse powstania niepodleg³ego Kurdystanu s¹ niewielkie” (s. 329). Jednak postêpuj¹ca
szyityzacja na po³udniu pañstwa oraz powstanie nowego kraju, w którym dominowa³by
szariat, mog³yby zdaniem Autora przyczyniæ siê do wsparcia przez USA niepodleg³oœci
Kurdystanu, jako bufora bliskowschodniego. Konkluzj¹ pozostawia kwestiê niepodleg³oœci
Kurdów jako wci¹¿ otwart¹, jednak bli¿ej nie okreœlon¹ w czasie.

W recenzowanej ksi¹¿ce mo¿emy doszukaæ siê kilku powtórzeñ. Wiele spoœród omó-
wionych w pierwszych siedmiu rozdzia³ach treœci pojawi³o siê w podsumowaniu, które sta-
nowi ostatni rozdzia³ pracy, nie wnosz¹c jednak niczego istotnego do rozwa¿añ nad
postawiony w tytule rozdzia³u pytaniem. Autor nie unikn¹³ równie¿ b³êdów w pisowni de-
cyduj¹c siê na u¿ywanie nazwy angielskiej dla stolicy RKI „Erbil”. Wed³ug standardów
nazw geograficznych opracowanych przez Komisjê Standardów Nazw Geograficznych
przy G³ównym Geodecie Kraju, rekomendowana jest pisownia „Irbil”3. Rola pañstw Unii
Europejskiej zosta³a zmarginalizowana na rzecz hegemonicznej pozycji USA i Turcji w re-
gionie. Niemniej trud pracy w³o¿ony przez Krzysztofa Lalika w opracowanie ogromu mate-
ria³ów (zw³aszcza prasowych) nale¿y oceniæ jako bardzo istotny. Wa¿nym jest równie¿, ¿e
recenzowana publikacja wpisuje siê w niszê, gdzie obok ksi¹¿ki autorstwa Marii Giedz4,
dostarcza polskiemu czytelnikowi aktualnych informacji na temat problemu kurdyjskiego.

B³a¿ej GRYGO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Marcin Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeñstwa energetycznego

w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business,

Warszawa 2010, ss. 472.

Treœæ ksi¹¿ki podzielona jest na szeœæ rozdzia³ów, a ka¿dy z nich sk³ada siê z kilku lub
kilkunastu podrozdzia³ów. Objêtoœæ poszczególnych rozdzia³ów jest podobna. W ksi¹¿ce
zawarto wykaz skrótów i nazw wszystkich organizacji miêdzynarodowych i instytucji unij-
nych, które powstawa³y na przestrzeni lat w celu tworzenia polityki energetycznej na œwie-
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cie. W publikacji zawarto te¿ listê kilkuset tytu³ów opracowañ naukowych, z których
korzysta³ Autor.

Celem opracowania jest przedstawienie analizy ró¿nych aspektów problemu bezpieczeñ-
stwa energetycznego w oparciu o uregulowania prawne tworzone przez Uniê Europejsk¹.
Poprzez systematyczn¹ i szczegó³ow¹ analizê najwa¿niejszych doktryn i aktów prawnych
tworzonych na przestrzeni ponad piêædziesiêciu lat od pocz¹tku dzia³añ na rzecz integracji
europejskiej, Autor stwierdza, i¿ do tej pory nie zdo³ano stworzyæ w ramach Unii Europej-
skiej jednolitego systemu prawnego i organizacyjnego, który w pe³ni zapewnia³by bezpie-
czeñstwo energetyczne pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Na podstawie pogl¹dów
innych ekonomistów i specjalistów z dziedziny energii oraz znacz¹cych wydarzeñ histo-
rycznych, stwierdza siê, i¿ zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego jest obecnie dla
œwiata i poszczególnych pañstw równie wa¿ne jak zapewnienie bezpieczeñstwa militarnego.
Mówi siê, i¿ posiadanie na swoim terytorium zasobów kluczowych surowców energetycz-
nych takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, ruda uranu, jest równoznaczne z posiadaniem
groŸnej broni. Doskonale zdaj¹ sobie z tego sprawê pañstwa, na terytorium których takie
z³o¿a s¹ odnotowane. Pañstwa wykorzystuj¹ ten fakt do wywierania nacisku politycznego
i ekonomicznego na odbiorców. Zjawisko to jest okreœlone szanta¿em gospodarczym. Jest
te¿ sposobem na osi¹ganie wysokich zysków ze sprzeda¿y surowców. W ksi¹¿ce opisuje
siê konkretne przyk³ady, kiedy surowce energetyczne wykorzystywano jako œrodki szanta¿u
politycznego wobec innych krajów. Autor przytacza i opisuje dwa najpowa¿niejsze zdarze-
nia, nazwane kryzysami naftowymi, które spowodowa³y powa¿ne zagro¿enie dla bezpie-
czeñstwa energetycznego na œwiecie. Z powodów politycznych, kraje zrzeszone w OPEC
nie tylko zmniejszy³y wydobycie ropy naftowej, ale przede wszystkim kilkakrotnie podwy¿-
szy³y cenê surowca. Ten kryzys wydarzy³ siê w roku 1973, kolejny odnotowano w latach
osiemdziesi¹tych. Jako przyk³ad szanta¿u politycznego, Autor podaje Polskê, która zna-
laz³a siê w powa¿nym kryzysie z ZSRR, kiedy na pocz¹tku grudnia 1981 roku, ówczesny
rz¹d ZSRR przes³a³ Polsce ultimatum. Je¿eli do pierwszego stycznia 1982 roku rz¹d Polski
nie rozprawi siê z „Solidarnoœci¹”, zostan¹ obciête dostawy gazu o po³owê, a dostawy ropy
naftowej nawet o 75%. Stwierdza siê, i¿ na skutek pierwszego kryzysu naftowego w latach
siedemdziesi¹tych XX wieku, zapocz¹tkowany zosta³ rozwój prawa energetycznego. Za-
czê³y tworzyæ siê ró¿ne organizacje miêdzynarodowe, instytucje europejskie, w rezultacie
doprowadzaj¹c do gwa³townego wzrostu liczby uregulowañ i aktów prawnych odno-
sz¹cych siê do sektora energetycznego. Prawo energetyczne zaczêto definiowaæ jako now¹,
osobn¹ ga³¹Ÿ prawa. Zaczêli pojawiaæ siê wyspecjalizowani w tej dziedzinie prawnicy.
W recenzowanej publikacji przedstawiono, w jaki sposób, na przestrzeni lat i pod wp³ywem
ró¿nych zdarzeñ na rynkach energii, tworzy³a siê polityka energetyczna Unii Europejskiej,
jakie dzia³ania podejmowano przez szereg instytucji zajmuj¹cych siê problematyk¹ bezpie-
czeñstwa energetycznego w celu znalezienia najbardziej odpowiednich œrodków, zapew-
niaj¹cych bezpieczeñstwo pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskiej. Nale¿y zauwa¿yæ,
i¿ Autor recenzowanego opracowania w sposób zrozumia³y i wyczerpuj¹cy poddaje anali-
zie liczne akty i orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Przedstawia pozytywne i negatyw-
ne skutki orzeczeñ s¹dowych, dowodzi, jak skomplikowany jest proces ustanawiania
jednolitego prawa w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego dla wszystkich pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej, z uwzglêdnieniem takich aspektów jak ochrona œrodowi-
ska, swoboda przep³ywu towarów, swoboda przep³ywu kapita³u. Autor w poszczególnych
rozdzia³ach ksi¹¿ki przedstawia analizê i ocenê szeregu aktów prawnych. W rozdziale I
poddano analizie prawne i instytucjonalne aspekty miêdzynarodowej wspó³pracy energe-
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tycznej z uwzglêdnieniem zale¿noœci miêdzy bezpieczeñstwem energetycznym a miêdzy-
narodow¹ ochron¹ œrodowiska. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ sektor energetyczny emituje
najwiêcej zanieczyszczeñ do atmosfery niszcz¹c naturalne œrodowisko i wp³ywaj¹c na
zmiany klimatyczne. Skutki tych emisji s¹ odczuwalne na ca³ym œwiecie. Zmiany klima-
tyczne stanowi¹ pierwszorzêdny problem ca³ej ludzkoœci. Autor wskazuje instytucje i organi-
zacje miêdzynarodowe zajmuj¹ce siê tym problemem. Zwraca siê uwagê na zaanga¿owanie
w rozwi¹zywanie problemów ochrony œrodowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych
oraz OECD (Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju). Kluczowe organizacje
miêdzynarodowe, d¹¿¹ do w³¹czenia wszystkich pañstw œwiata do dzia³ania na rzecz prze-
ciwdzia³ania zmianom klimatycznym. W tym celu organizacje te tworz¹ konwencje oraz
postanowienia, regulowane s¹ kwestie takich poczynañ, jak sposób eksploatacji dna mor-
skiego, budowa ruroci¹gów, uk³adanie kabli energetycznych, budowa infrastruktury ener-
getycznej w strefach przygranicznych itp. Organizacje te rozstrzygaj¹ spory, jakie pojawiaj¹
siê miêdzy pañstwami w tych kwestiach. Poniewa¿ nie wszystkie pañstwa zgadzaj¹ siê
z postanowieniami tych organizacji, dochodzi nieraz do powa¿nych konfliktów miêdzyna-
rodowych. Wszelkie spory rozstrzygane s¹ przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedli-
woœci oraz przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Prawa Morskiego. Wymienia siê i poddaje
analizie rolê Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Pod auspicjami Miê-
dzynarodowej Agencji Energii Atomowej przyjêto wiele umów miêdzynarodowych, do-
tycz¹cych pokojowego wykorzystania energii j¹drowej. Miêdzynarodowa Agencja Energii
Atomowej zrzesza 151 pañstw (w tym Polskê). Autor zwraca uwagê na rosn¹c¹ rolê organi-
zacji w œwiecie w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii j¹drowej. Przypisuje te¿
wa¿n¹ rolê Organizacji Narodów Zjednoczonych na polu ochrony œrodowiska. Wspomnia-
na wczeœniej organizacja MAE (Miêdzynarodowa Organizacja Energetyczna), powsta³a
w roku 1974 jako reakcja na pierwszy kryzys naftowy, jaki mia³ miejsce w roku 1973. Sku-
pia obecnie 28 pañstw (w tym Polskê). Celem OECD jest ochrona pañstw cz³onkowskich
przed ewentualnym kryzysem energetycznym oraz przeciwdzia³anie powstawaniu takich
kryzysów w przysz³oœci. W tym celu OECD utworzy³a odpowiednie akty prawne, zobo-
wi¹zuj¹ce pañstwa cz³onkowskie do takich dzia³añ jak posiadanie rezerw interwencyjnych
ropy naftowej w odpowiedniej wysokoœci, posiadanie œrodków ograniczania popytu, podej-
mowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do alokacji dostêpnych dostaw ropy naftowej. W ramach
Miêdzynarodowej Organizacji Energetycznej dzia³a Agencja Energii Nuklearnej, zaj-
muj¹ca siê sprawami dotycz¹cymi wydobycia i handlu paliwami j¹drowymi. W rozdziale
przedstawiono tak¿e inne instrumenty takie jak Europejska Karta Energetyczna, która po-
wsta³a w roku 1990. W ramach dzia³ania Europejskiej Karty Energetycznej podejmowane
s¹ kolejne próby uregulowania zasad globalnego rynku energetycznego na œwiecie. Oma-
wiaj¹c cele i zasady dzia³ania wymienionych organizacji, Autor zaznacza ich du¿e znaczenie
na rynku energetycznym i wci¹¿ rosn¹c¹ rolê w tworzeniu bezpieczeñstwa energetycznego
ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska. Rozwa¿aj¹c mo¿liwoœæ w³¹czenia
NATO w sprawê pilnowania bezpieczeñstwa energetycznego na œwiecie, nie s¹dzi siê, aby
pañstwa cz³onkowskie NATO by³y w chwili obecnej gotowe do zaanga¿owania siê w kwe-
stiê bezpieczeñstwa energetycznego. Du¿¹ rolê w analizowanej kwestii przypisuje siê gru-
pie G8. W spotkaniach grupy G8 bior¹ udzia³ wszyscy przywódcy pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej. Rosja nie nale¿y do najbardziej uprzemys³owionych pañstw œwiata, ale
jako najwiêkszy dostawca surowców energetycznych do krajów Unii Europejskiej, odgry-
wa istotn¹ rolê na rynku energetycznym. W rozdziale pierwszym zwraca siê tak¿e du¿¹
uwagê na powstawanie na gruncie prawa miêdzynarodowego dokumentów dotycz¹cych
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zrównowa¿onego rozwoju. Koncepcja przedstawia takie gospodarowanie zapotrzebowa-
niem na surowce energetyczne, aby zminimalizowaæ negatywne oddzia³ywanie sektora
energetycznego na œrodowisko naturalne i warunki ¿ycia spo³eczeñstwa. Stale rosn¹ce
zapotrzebowanie na energiê wymaga jednoczeœnie zapewnienia, ¿e pozostanie ona po-
wszechnie dostêpna dla wszystkich u¿ytkowników, a proces jej wytwarzania nie spowodu-
je zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego. Wed³ug Autora, przedstawione organizacje
miêdzynarodowe, tworz¹ce prawo energetyczne w celu zapewnienia bezpieczeñstwa ener-
getycznego, s¹ przeciwwag¹ dla OPEC, która wywiera du¿y wp³yw na rynek energetyczny
na ca³ym œwiecie. Celem OPEC jest przede wszystkim maksymalizacja zysków ze sprzeda-
¿y surowców energetycznych. Œrodki prawne tworzone przez Miêdzynarodow¹ Agencjê
Energetyczn¹ czy Traktat Karty Energetycznej maj¹ jednak ograniczony zasiêg. Twierdzi
siê, ¿e w chwili obecnej brakuje realnej globalnej wspó³pracy miêdzynarodowej na rzecz
zagwarantowania bezpieczeñstwa energetycznego. Wspó³praca ogranicza siê czêsto tylko
do deklaracji podejmowanych na zebraniach. Wspó³praca w tym zakresie nasila siê tylko
wtedy, gdy pojawiaj¹ siê powa¿ne zak³ócenia w ci¹g³oœci dostaw energii, lub gdy wystê-
puj¹ ró¿nego typu kataklizmy klimatyczne. W celu zminimalizowania emisji zanieczysz-
czeñ do atmosfery, konieczne s¹ dzia³ania zastêpuj¹ce takie surowce energetyczne jak
wêgiel czy ropa naftowa, surowcami niskoemisyjnymi. Niestety, zwi¹zane jest to z ko-
niecznoœci¹ przebudowy infrastruktury energetycznej, co bêdzie powodem wzrostu cen
za energiê.

W kolejnym rozdziale analizowany jest proces kszta³towania siê polityki energetycznej
Unii Europejskiej pocz¹wszy od Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla
i Stali, a skoñczywszy na Traktacie z Lizbony. Stwierdza siê, i¿ energia by³a jednym
z g³ównych czynników maj¹cych wp³yw na proces integracji gospodarczej, a to w du¿ym
stopniu przyczyniaj¹c siê do utrzymania pokoju i bezpieczeñstwa w Europie. S¹dzi siê, i¿
przez d³ugi czas nie by³o wystarczaj¹co du¿o dobrej woli ze strony pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej, aby intensywnie tworzyæ skuteczn¹ politykê energetyczn¹. Dopiero
w roku 2007 w postanowieniach Traktatu z Lizbony, ujêto zasady polityki energetycznej
Unii Europejskiej. Zwraca siê uwagê na zale¿noœæ miêdzy rosn¹cym uzale¿nieniem Unii
Europejskiej od importu surowców energetycznych a postaw¹ pañstw cz³onkowskich wo-
bec takiego stanu rzeczy. Sk³oni³o to instytucje unijne do utworzenia nowej koncepcji poli-
tyki energetycznej. W rezultacie mo¿na powiedzieæ, i¿ zosta³y ustanowione podstawy
prawne polityki energetycznej Unii Europejskiej poprzez Traktat z Lizbony. Wed³ug Auto-
ra, skutecznoœæ tej polityki bêdzie zale¿a³a wy³¹cznie od odpowiednich dzia³añ poszcze-
gólnych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w tym zakresie. Jest wiele aspektów,
które wywieraj¹ wp³yw na prawid³owe i efektywne wykorzystanie systemu aktów praw-
nych Unii Europejskiej, dotycz¹cych bezpieczeñstwa energetycznego. Twierdzi siê, i¿ sys-
tem ten jest spójny i komplementarny. Wed³ug Autora publikacji, dalsze starania pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej, powinny iœæ w kierunku zmniejszania uzale¿nienia Unii
Europejskiej od dostaw surowców z pañstw niecz³onkowskich poprzez promocjê energii
j¹drowej, efektywnoœci energetycznej oraz odnawialnych Ÿróde³ energii.

W rozdziale trzecim przedstawiono i poddano analizie konkretne dyrektywy oraz ich
znaczenie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów surowców energetycznych. Autor
wskazuje na zalety poszczególnych aktów, ale twierdzi, i¿ brakuje odpowiednich prze-
pisów zobowi¹zuj¹cych pañstwa cz³onkowskie do utrzymania odpowiednich zapasów
gazu ziemnego, zwiêkszenia mechanizmów solidarnoœciowych w przypadku zaistnienia
zdarzenia, które mog³oby zak³óciæ dostawy surowców energetycznych. Autor twierdzi, i¿
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niektóre definicje powinny byæ zmienione, np.: definicja „powa¿nego zaburzenia dostaw”
sprawia, i¿ mechanizm ten jest nieefektywny z powodu niskiego poziomu wra¿liwoœci sys-
temu solidarnoœci miêdzy pañstwami w przypadku zak³óceñ dostaw gazu.

Autor omawia kolejne akty prawne, w których podjêto tematykê koniecznoœci oszczê-
dzania energii, jej efektywnego wykorzystania oraz promocji odnawialnych Ÿróde³ energii.
Zwraca te¿ uwagê na rosn¹ce znaczenie energii j¹drowej. Sprawa ta zajmuje szczególne
miejsce w porz¹dku prawnym Unii Europejskiej. Odchodzi siê natomiast od promowania
korzystania z takich surowców jak wêgiel, który podczas spalania wydziela najwiêcej szko-
dliwych substancji. W zwi¹zku z przydzia³em pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskiej
norm emisji zanieczyszczeñ do atmosfery, utworzy³ siê unijny system handlu uprawnienia-
mi do emisji gazów cieplarnianych. Wed³ug Autora publikacji, wokó³ tej sprawy jest obec-
nie du¿o kontrowersji. Nale¿y je eliminowaæ poprzez szybkie wdra¿anie aktów prawnych
dotycz¹cych pakietu klimatyczno-energetycznego.

Kolejnym problemem poddanym analizie jest wp³yw ograniczeñ swobód rynku wew-
nêtrznego na bezpieczeñstwo energetyczne Unii Europejskiej. W tej kwestii twierdzi siê, i¿
nie ma w systemie prawnym Unii Europejskiej skutecznych œrodków prawnych. Rynki
energetyczne s¹ ograniczane poprzez interwencjonizm pañstw. Autor dowodzi, i¿ jest to
zjawisko niekorzystne dla rynku pod wieloma wzglêdami. Trybuna³ Sprawiedliwoœci oraz
Komisja Europejska wielokrotnie stwierdzi³y, ¿e pañstwa stosuj¹ce interwencjonizm go-
spodarczy naruszaj¹ zasady rynku wewnêtrznego i ograniczaj¹ swobodê przep³ywu
towarów, kapita³u oraz konkurencji. W rezultacie pañstwa zwiêkszaj¹ izolacjonizm pañstw
cz³onkowskich, a w konsekwencji nie sprzyjaj¹ rozwojowi integracji europejskiej. Stwier-
dza siê, i¿ w dalszym ci¹gu energia u¿ywana jest w poszczególnych pañstwach jako broñ
ekonomiczna, œrodek rywalizacji geopolitycznej. W publikacji zwraca siê te¿ uwagê na
wa¿n¹ kwestiê, któr¹ jest obowi¹zek zapewnienia wysokiego poziomu ochrony odbiorcom.
Autor odnosi siê do definicji bezpieczeñstwa energetycznego, które powinno gwarantowaæ
ka¿demu dostêp do sta³ych dostaw energii po uzasadnionej cenie.

W rozdziale pi¹tym omówiono œrodki, które proponuje Unia Europejska, a które powin-
ny zwiêkszyæ bezpieczeñstwo energetyczne. Aby pojawi³y siê satysfakcjonuj¹ce rezultaty,
nale¿a³oby wed³ug Autora opracowania podj¹æ szereg konkretnych dzia³añ. Du¿e znacze-
nie dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego przyznaje siê dywersyfikacji typów
paliw i Ÿróde³ dostaw. Otrzymywanie dostaw surowców z jednego pañstwa mo¿e naraziæ
Uniê Europejsk¹ na szanta¿ energetyczny i w rezultacie odciêcie dostaw. Autor publikacji
ponownie zwraca uwagê, i¿ stopieñ uniezale¿nienia Unii Europejskiej od dostaw surowców
energetycznych jest zale¿ny od efektywnego korzystania z surowców i energii elektrycznej,
racjonalnego korzystania z energii. Wp³yw ma na to odpowiednio dzia³aj¹ca infrastruktura
energetyczna. Niezbêdne jest jednak pe³ne zaanga¿owanie w realizacjê polityki energetycz-
nej Unii Europejskiej wszystkich pañstw cz³onkowskich, zgodnie z zasad¹ solidarnoœci
energetycznej Unii Europejskiej oraz wspólne dzia³anie w celu wypracowania jednolitego
stanowiska wszystkich pañstw Unii Europejskiej w kwestii zewnêtrznej polityki energe-
tycznej. Autor wyjaœnia znaczenie dokumentu „Zielona Karta”, który zainicjowa³ tworze-
nie zewnêtrznej polityki energetycznej w 2000 roku. Ten oraz inne dokumenty zosta³y
opisane przez Autora w rozdziale szóstym, traktuj¹cym o zewnêtrznej polityce energetycz-
nej Unii Europejskiej. Stwierdza siê, ¿e nie jest mo¿liwe funkcjonowanie polityki energe-
tycznej Unii Europejskiej bez realizacji unijnej zewnêtrznej polityki energetycznej, opartej
na solidarnoœci pañstw cz³onkowskich. Z tego wzglêdu Unia Europejska podejmuje
wspó³pracê na tej p³aszczyŸnie ze wszystkimi partnerami na rynku energetycznym. S¹ to
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kraje posiadaj¹ce znaczne z³o¿a surowców energetycznych. Szczególne znaczenie dla Unii
Europejskiej ma wspó³praca z Rosj¹ – g³ównym dostawc¹ gazu ziemnego do krajów Unii
Europejskiej. Autor twierdzi, i¿ Unia Europejska jest jednym z najwa¿niejszych odbiorców
surowców energetycznych z Rosji, co wp³ywa na postawê Rosji wobec Unii Europejskiej.
Sprzyja temu istniej¹ca ju¿ infrastruktura energetyczna miêdzy Rosj¹ a Uni¹ Europejsk¹.
Uwa¿a siê, ¿e Unia Europejska powinna zachêcaæ Rosjê do wypracowania nowej formu³y
prawnej wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie energii. Wspomina siê o wspó³pracy
Unii Europejskiej z OPEC. Uwa¿a siê, i¿ wspó³praca ta przebiega bez specjalnych za-
k³óceñ, chocia¿ nie jest oparta na umowie miêdzynarodowej, ani innych porozumieniach.
W publikacji przedstawiono najwa¿niejsze aspekty wspó³pracy energetycznej z innymi
krajami na ca³ym œwiecie. Wymienia siê kraje, które nie s¹ istotnymi producentami surow-
ców energetycznych, ale ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne odgrywaj¹ szczególne zna-
czenie (np. Ukraina). Wed³ug Autora opracowania, wszystkie dzia³ania Unii Europejskiej,
maj¹ na celu ci¹g³e zwiêkszanie i zapewnianie bezpieczeñstwa energetycznego na obszarze
Unii. Mo¿na powiedzieæ, i¿ jest to jeden z najwa¿niejszych celów Unii Europejskiej.
Stwierdza siê, i¿ jedynie œrodki prawne oparte na liberalizacji rynku energetycznego, soli-
darnoœci energetycznej pañstw cz³onkowskich i unijnej zewnêtrznej polityce energetycznej,
mog¹ zagwarantowaæ Unii Europejskiej bezpieczeñstwo energetyczne w d³ugoterminowym
horyzoncie czasowym. Natomiast œrodki prawne oparte na interwencjonizmie gospodar-
czym, ograniczaj¹cym swobody rynku wewnêtrznego, nie zapewni¹ takiego bezpieczeñ-
stwa. S¹dzi siê, i¿ bezpieczeñstwo energetyczne jest utrzymywane na p³aszczyŸnie krajowej.
Przyczyn¹ s¹ zbyt ogólne rozwi¹zania prawne, przyjête w ramach miêdzynarodowego
porz¹dku prawnego, maj¹ce ograniczony zakres pod wzglêdem przedmiotowym i teryto-
rialnym. Zwraca siê szczególn¹ uwagê, aby œrodki zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo energe-
tyczne Unii Europejskiej by³y stosowane z zachowaniem najwy¿szej dba³oœci o sprawy
ochrony œrodowiska z uwzglêdnieniem zagwarantowania racjonalnych cen energii oraz
ochrony najs³abszych ekonomicznie odbiorców.

W podsumowaniu, Autor wymienia podstawowe elementy bezpieczeñstwa energetycz-
nego, którymi s¹: bezpieczeñstwo dostaw energii, ekonomicznie uzasadniona cena energii,
mo¿liwoœæ realizacji wartoœci i celów pañstwa, minimalnie negatywne oddzia³ywanie na
œrodowisko. Jednoczeœnie dodaje, i¿ stosowanie racjonalnych cen energii i koniecznoœæ
ochrony œrodowiska wi¹¿e siê ze sta³ym wzrostem konsumpcji energii na œwiecie, co w co-
raz wiêkszym stopniu uzale¿nia od surowców energetycznych. Nale¿y zwróciæ te¿ uwagê
na negatywne uwagi Autora dotycz¹ce niektórych przepisów prawa energetycznego Unii
Europejskiej oraz sposobów ich stosowania. Autor opracowania uwa¿a, i¿ nadal nale¿y usil-
nie pracowaæ nad tworzeniem takich uregulowañ prawnych, które w wiêkszym stopniu
uwzglêdnia³yby specyfikê rynków energetycznych poszczególnych pañstw cz³onkowskich.
Twierdzi siê, i¿ obecny system prawa w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego jest doœæ
spójny i komplementarny, ale z drugiej strony wymaga dalszych uzupe³nieñ i dostosowañ
do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Przedstawione i omówione w sposób zrozumia³y przez
Autora œrodki polityki energetycznej Unii Europejskiej, umo¿liwiaj¹ wed³ug niego osi¹g-
niêcie celu pod warunkiem pe³nego zaanga¿owania siê wszystkich pañstw cz³onkowskich
do ich realizacji. Poznan¹ publikacjê oceniæ mo¿na pozytywnie. Autor wykaza³ profesjo-
nalne podejœcie do omawianego problemu. Mo¿liwie prostym i zrozumia³ym jêzykiem
przedstawi³ czytelnikowi zagadnienia bezpieczeñstwa energetycznego. Autor, w sposób
wyczerpuj¹cy i przystêpny dla przeciêtnego czytelnika, przedstawi³ problematykê podstaw
prawnych i œrodków koniecznych do realizacji celu, jakim jest bezpieczeñstwo energetycz-
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ne Unii Europejskiej. O skali zagadnienia, œwiadczy fakt, i¿ w publikacji wymieniono kil-
kaset aktów prawnych, postanowieñ, traktatów, komunikatów, które tworzone by³y na
przestrzeni lat przez kilkadziesi¹t organizacji miêdzynarodowych zajmuj¹cych siê zagad-
nieniami energii. Nale¿y podkreœliæ, i¿ pisz¹c pracê, Autor wykorzysta³ pogl¹dy i stanowi-
ska zawarte w innych opracowaniach naukowych. Temat, wybrany przez Autora, jest
interesuj¹cy ze wzglêdu na jego du¿e znaczenie dla pomyœlnoœci dalszego rozwoju naszej
cywilizacji.

Czytelny i przemyœlany uk³ad ksi¹¿ki zachêca do g³êbszej analizy zagadnieñ, a dodat-
kowe objaœnienia pojêæ powoduj¹, ¿e ca³oœæ jest zrozumia³a i nie zaskakuje trudnymi pojê-
ciami.

Wojciech STANKIEWICZ

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn
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