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Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na pocz¹tku XXI wieku. Pojêcie,

istota i przyczyny zjawiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-

goszcz–Poznañ 2011, ss. 302.

Zjawisko terroryzmu istnieje od czasów staro¿ytnych. Terroryzmem pos³ugiwali siê
Rzymianie, u¿ywano go podczas podbojów kolonialnych, Wiosny Ludów, rewolucji fran-
cuskiej i rosyjskiej, a tak¿e podczas obu wojen œwiatowych. Eskalacja zjawiska na skalê
miêdzynarodow¹, globaln¹ przypad³a na czasy wspó³czesne, tj. pocz¹tek XXI wieku. Punk-
tem kulminacyjnym by³y zamachy islamskich ekstremistów w amerykañskich aglomera-
cjach – Nowym Jorku i Waszyngtonie 11 wrzeœnia 2001 r.

W nielicznych opracowaniach na temat terroryzmu traktowano zbyt w¹sko problematy-
kê badawcz¹ wyjaœniaj¹c¹ terminologiê zwi¹zan¹ z terroryzmem, z uwagi na trudnoœci
w jej scharakteryzowaniu oraz usystematyzowaniu. Opracowania mia³y charakter publicy-
styczno-faktograficzny lub dotyczy³y wybranych elementów zagadnienia, takich jak analiza
konkretnych przypadków czy funkcjonowanie organizacji terrorystycznych. Po 11 wrzeœ-
nia 2001 r. zaczê³o siê pojawiaæ wiele prac traktuj¹cych o terroryzmie, jednak w dalszym
ci¹gu brakowa³o kompleksowych opracowañ, w których ukazano by problematykê zwi¹za-
n¹ z terminologi¹ pojêciow¹, zawieraj¹cych istotê oraz cechy, a tak¿e interpretuj¹cych zja-
wisko w ramach systemu i oddzia³uj¹cych na siebie wzajemnie czynników oraz zmiennych.
W wielu publikacjach powielano schematy zawarte w innych pozycjach, w dalszym ci¹gu
skupiaj¹c siê na jednotorowym podejœciu do problematyki.

Zbadaniem i opisaniem zjawiska terroryzmu, aspektów teoretycznych, wieloaspekto-
woœci i interferencyjnoœci w sposób systemowy zaj¹³ siê polski naukowiec, pracownik Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu
– Sebastian Wojciechowski w pracy Terroryzm na pocz¹tku XXI wieku. Pojêcie, istota
i przyczyny zjawiska. W kompleksowy sposób przedstawia rozwa¿ania na temat koncepcji
teoretycznych, w precyzyjny i przejrzysty sposób prezentuje zawarte koncepcje, u¿ywaj¹c
problematyczno-chronologicznych ram dysertacji. Recenzowana ksi¹¿ka jest zbiorem sta-
rannie opracowanych zagadnieñ zwi¹zanych z pojêciem, istot¹ i przyczyn¹ terroryzmu oraz
interferencyjnoœci¹ zjawiska. W g³ównym kontekœcie cezura czasowa opracowania obej-
muje XXI wiek, jednak dokonuj¹c analizy poszczególnych zagadnieñ, jak geneza zjawiska,
Autor przyjmuje wczeœniejsze ramy czasowe.

Praca sk³ada siê ze wstêpu, czêœci pierwszej dotycz¹cej zakresu i charakteru wspó³czes-
nego terroryzmu, czêœci drugiej, w której skupiono siê na analizie przyczyn zjawiska
i z podsumowania – próby syntezy interferencyjnoœci terroryzmu, która jest przyk³adem
nowatorskiej metodologii badañ przyczyn zjawiska terroryzmu, opracowanej przez Autora.
Wykorzystane metody badawcze obejmuj¹: analizê i syntezê, abstrahowanie oraz indukcjê
i dedukcjê, a tak¿e behawioraln¹ metodê wyjaœnienia zagadnienia oraz systemowe podejœ-
cie do ca³oœci problemu. Zastosowana zosta³a konstrukcja problematyczno-chronologicz-
na. Monografia opiera siê na dog³êbnym zbadaniu elementów sk³adowych zjawiska, ich
wzajemnych korelacji oraz interferencji, a tak¿e sfery przyczynowo-skutkowej.

W czêœci pierwszej rozpatrzono genezê oraz eskalacjê terroryzmu, opisano poszczegól-
ne etapy kszta³towania zjawiska, elementy sk³adowe, cechy i mechanizmy. Nie powielono
przy tym jednej, starej koncepcji, tylko przedstawiono wiele ró¿nych opisów. Terroryzm
ukazano jako system ró¿norakich czynników wp³ywaj¹cych na przyczyny jego zaistnienia,
korelacje bodŸców oraz mechanizmów powi¹zanych ze zjawiskiem, a tak¿e skutków, które
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mog¹ powodowaæ dalsz¹ eskalacjê problemu lub jego zmniejszenie. Jest to siatka od-
dzia³ywania ró¿nych elementów i mechanizmów wzajemnie na siebie wp³ywaj¹cych, od-
dzia³uj¹cych i uzupe³niaj¹cych siê nawzajem. Zauwa¿aj¹c, ¿e usystematyzowana wiedza
oraz nauka o terroryzmie mog¹ skuteczniej pomóc w zwalczaniu problemu, w opracowaniu
wskazano i zanalizowano elementy sk³adowe oraz funkcje dezintegruj¹ce i integruj¹ce ter-
roryzmu, a tak¿e rozpatrzono to zjawisko na tle innych zjawisk dezintegruj¹cych (takich jak
separatyzm czy fundamentalizm), a tak¿e w kontekœcie ideologii (politycznych, ekono-
micznych, etnicznych, religijnych) i uwarunkowañ spo³ecznych. Zwrócono uwagê na ewo-
lucjê terroryzmu i umiejêtnoœæ jego dostosowywania siê do zmieniaj¹cych siê realiów,
w szczególnoœci globalizacji. Ukazano genezê zjawiska, a tak¿e interakcje zachodz¹ce miê-
dzy elementami sk³adowymi (przyczynowo-skutkowe, czasowe i przedmiotowe). Autor
zbada³ problematykê wykorzystuj¹c koncepcjê triady terrorystycznej, w której zawieraj¹
siê trzy g³ówne typy determinantów: sferê idei, Ÿród³a ekonomiczno-spo³eczne oraz przy-
czyny psychologiczne.

W pracy wyjaœniono problematykê zwi¹zan¹ z trudnoœciami z usystematyzowaniem
pojêciowym oraz teoretycznym zjawiska. Choæ kwestia ta pojawia siê w wielu opracowa-
niach, Autor nie powiela po raz kolejny schematów opisuj¹cych to zjawisko, a w nowator-
ski sposób ukazuje je, prezentuj¹c spójnie i przejrzyœcie przytoczone kwestie. Optymalnie
dobrano sposób opisywania wszelakich aspektów zwi¹zanych z terroryzmem, poczynaj¹c
od sfery terminologicznej. Na tym polu wskazano zmiany pojmowania terminów „terror”
i „terroryzm”, odniesiono siê równie¿ do pojêæ pokrewnych, takich jak „przemoc”, „dzia-
³alnoœæ przestêpcza”, „przemoc kryminalna”, „czystki etniczne”, „wojna”, „powstanie”.
Zaprezentowano ró¿ne sposoby definiowania terroryzmu, przejawiaj¹ce siê w pracach Ligi
Narodów, ONZ i Komitetu ds. Miêdzynarodowego Terroryzmu (KDMT), Rady Bezpieczeñ-
stwa ONZ, Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, Rady Gospodarczo-Spo³ecz-
nej, a tak¿e innych organizacji miêdzynarodowych (m.in. ICAO, IMO, OPA, LPA, NATO,
Rada Europy, UE). Pojêcie terroryzm zosta³o przedstawione w œwietle regulacji prawnych
ró¿nych pañstw, a tak¿e w oparciu o definicje s³ownikowe czy koncepcje autorskie teore-
tyków terroryzmu. Tê czêœæ pracy skonkludowano stwierdzaj¹c, i¿ jest to pojêcie zbyt ob-
szerne, aby jednoznacznie je okreœliæ i sformu³owaæ. Jednoczeœnie jednak Autor wskaza³ na
potrzebê stworzenia uniwersalnej definicji terroryzmu, aby móc uruchomiæ efektywne me-
chanizmy oraz strategie zapobiegania zjawisku, a tak¿e z powodów formalnoprawnych.
Podsumowanie stanowi autorska definicja terroryzmu. W celu uporz¹dkowania i wskaza-
nia „fundamentu” terroryzmu, przedstawiono piêæ kluczowych pytañ: kto, jak, dlaczego,
kto/co by³/by³o celem, kogo lub czego przejaw terroryzmu dotyczy³; z jakim skutkiem? Po-
wy¿szych piêæ pytañ potraktowano jako istotê zjawiska, prezentuj¹c w dalszej czêœci cechy
terroryzmu i dokonuj¹c jego typologii. W celu dog³êbnego zbadania zjawiska, zaprezento-
wano interferencyjn¹ koncepcjê wspó³czesnego terroryzmu, zak³adaj¹c¹ m.in. rozpatrywanie
owego zjawiska przy uwzglêdnieniu: elementów sk³adowych i ich interakcji, wp³ywa-
j¹cych na nie czynników i analizowanego obszaru. Wskazaæ nale¿y, ¿e zaproponowana
przez S. Wojciechowskiego metoda ma charakter uniwersalny i pos³u¿yæ mo¿e do analizy
i prognozy terroryzmu, ale równie¿ innych podobnych zjawisk, jak separatyzm, fundamen-
talizm czy nacjonalizm.

We wprowadzeniu do czêœci drugiej, zwrócono uwagê na z³o¿onoœæ problemu oraz na
niepe³ne i niedoskona³e opracowania nad studiami zwi¹zane z problematyk¹, w których
wybiórczo bazuje siê z regu³y na g³ównych przes³ankach, podchodz¹c do tematu w sposób
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emocjonalny, a w konsekwencji subiektywny. Zwracaj¹c uwagê, ¿e istnieje grupa wielu
czynników determinuj¹cych zjawisko, S. Wojciechowski zaproponowa³ analizê uwzglêd-
niaj¹c¹ uwarunkowania terytorialno-etniczne, religijno-kulturowe, ekonomiczno-spo³ecz-
ne, a tak¿e historyczno-polityczne, psychologiczne oraz inne, do których zaliczono np.
dzia³ania liderów politycznych, zwiêkszaj¹ce siê migracje i nap³yw ludnoœci odmiennej
kulturowo, rolê mediów1. Wykorzystuj¹c interferencyjny model przyczyn terroryzmu (opie-
raj¹cy siê na za³o¿eniu przenikania, interakcji wielu czynników jako systemu – ca³ej siatki
powi¹zañ) wskazano na tzw. triadê terrorystycznej motywacji, ujmuj¹c trzy grupy przy-
czyn terroryzmu: terroryzm powodowany ideologiami (sfera serca), uwarunkowaniami
ekonomiczno-spo³ecznymi (sfera cia³a) i aspektami psychicznymi (sfera umys³u). Interfe-
rencyjny model terroryzmu i wynikaj¹ca z niego koncepcja triady terrorystycznej scharak-
teryzowane zosta³y jako jeden ze sposobów rozpatrywania terroryzmu, oraz jako autorska
próba usystematyzowania przyczyn zjawiska.

W podsumowaniu opracowania S. Wojciechowski podj¹³ próbê syntezy interferencyjno-
œci terroryzmu. Zwróci³ uwagê na kluczowe kwestie jej dotycz¹ce, m.in.: rozró¿nienie terro-
ryzmu lokalnego od globalnego, korelacjê przyczyn oraz skutków, asymetryczny i sieciowy
charakter terroryzmu oraz jego ewolucjê, globalizacjê, media, wybór taktyki i strategii, roz-
wój technologiczny, motywy. W ramach tej koncepcji Autor ponownie wskaza³ na dezinte-
gruj¹ce, ale i integruj¹ce funkcje terroryzmu, a tak¿e na korelacje z otoczeniem, które okreœlone
zosta³o jako otoczenie systemu terrorystycznego. Uwzglêdni³ równie¿ interferencjê tych
procesów z dzia³aniami poszerzania zasiêgu dzia³ania organizacji terrorystycznych i two-
rzenia ponadnarodowych struktur. Czêœci¹ koncepcji interferencyjnej jest tak¿e mechanizm
kszta³towania siê terroryzmu, który cechuje siê dynamik¹ i z³o¿onoœci¹, a determinowany jest
przez czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne. Istotnym podmiotem terroryzmu jest organizacja ter-
rorystyczna, która wchodzi w interakcje z otoczeniem i jest determinowana czynnikami zew-
nêtrznymi i wewnêtrznymi, stanowi¹c w ten sposób kolejny aspekt interferencyjnoœci.

Zjawisko terroryzmu oddzia³uje na wiele procesów i mechanizmów spo³ecznych od
jednostek po dzia³alnoœæ miêdzynarodow¹, wp³ywa na dezintegracjê i destabilizacjê, bêd¹c
przyczyn¹, jak i skutkiem tych procesów. Aby móc przeciwdzia³aæ zagro¿eniu zaprezento-
wano koncepcjê kontr-antyterroryzmu, sk³adaj¹cego siê z podstawowych elementów ta-
kich jak zapobieganie, zwalczanie, ochrona, reagowanie czy prognozowanie tego zjawiska.
Realizacja wy¿ej przedstawionych elementów jest trudnym do osi¹gniêcia zadaniem z po-
wodu z³o¿onoœci problemu. Pomóc mo¿e pe³niejsze poznanie przyczyn zjawiska, jego isto-
ty oraz specyfiki, w czym pomaga omówiona lektura i przedstawiona w niej interferencyjna
koncepcja terroryzmu.

W ogólnej refleksji nad ksi¹¿k¹, nale¿y podkreœliæ, ¿e autorski, nowatorski sposób usys-
tematyzowania przyczyn terroryzmu, szerokie podejœcie do problemu interferencyjnoœci
i wynikaj¹ca z niego koncepcja triady terrorystycznej zas³uguj¹ na bardzo wysok¹ ocenê.
Jako innowacyjny sposób badawczy, pos³u¿yæ mo¿e do dalszych badañ nad problematyk¹
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1 Autor przybli¿y³ równie¿ inne sposoby klasyfikacji przyczyn terroryzmu, jak: powody proste
i z³o¿one; uwarunkowania historyczne, spo³eczne, polityczne i kulturowe oraz bezpoœrednie, czyli
motywacje, czynniki grupowe, ideologiczne i organizacyjne. Inny typ klasyfikacji przyczyn opiera
siê na podziale na cztery kategorie: przyczyny strukturalne, tzw. przyœpieszacze, przyczyny motywa-
cyjne, zapalniki-detonatory. Przedstawione zosta³y ponadto inne klasyfikacje przyczyn oparte na ba-
daniach m.in. A. Marsella, T. Bjørgo, A. Cronina.



procesów dezintegruj¹cych, przede wszystkim terroryzmu, ale i innych zjawisk, jak nacjo-
nalizm, separatyzm czy fundamentalizm. Wysoka ocena recenzowanej ksi¹¿ki podyktowa-
na jest równie¿ odwo³aniami Autora do dorobku naukowego wielu naukowców z ca³ego
œwiata, którymi przesycone jest opracowanie. Sebastian Wojciechowski w umiejêtny sposób
po³¹czy³ dostêpne materia³y naukowe z w³asn¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, tworz¹c nowy
wk³ad w dziedzinie badañ nad terroryzmem. Wzbogaca on wiedzê o najnowsz¹ metodolo-
giê badawcz¹, zapewniaj¹c kontakt z nowatorskimi osi¹gniêciami naukowymi.

Wojciech STANKIEWICZ

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

Àíàòîëèé À. Âàññåðìàí, Ðîññèÿ, âêëþ÷àÿ Óêðàèíó. Åäèíñòâî èëè

ãèáåëü, Ðóñü-Îëèìï, Àñòðåëü 2010, ss. 448.

Rosjanie przez stulecia ¿yli w przeœwiadczeniu, ¿e Ukraina jest czêœci¹ Rosji, a jej kul-
tura oraz jêzyk œwiadcz¹ jedynie o bogactwie tego samego dziedzictwa1. W Zwi¹zku Socja-
listycznych Republik Radzieckich, w nauce i œrodkach masowego przekazu funkcjonowa³
powszechny mit o Rusi Kijowskiej, jako kolebce trzech „bratnich narodów” (Rosjan, Ukra-
iñców i Bia³orusinów), jak równie¿ mit o Rosji – „Starszym Bracie” obu pozosta³ych (ten-
dencja do takiego postrzegania historii jest nadal widoczna w Federacji Rosyjskiej). Mity te
umacniane by³y doktrynami geopolitycznymi o Moskwie, jako „Trzecim Rzymie” i o rze-
komym pos³annictwie danym Rosjanom przez Boga w œwiecie s³owiañskim. Ta doktryna
s³owianofilska, któr¹ odrzucaj¹ S³owianie Zachodni i Po³udniowi, nieuznaj¹cy „prawa”
Rosji do „opieki” nad nimi, jest nadal w zmodyfikowanych formach kierowana do Ukraiñ-
ców i Bia³orusinów2. Proklamowanie niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego wywo³a³o za-
mieszanie w Rosji nie tylko z powodów sentymentalnych – rozmaite ko³a polityczne
obawia³y siê destrukcyjnego wp³ywu utraty Ukrainy dla gospodarki rosyjskiej, a tak¿e
stworzenia przez ni¹ w przysz³oœci centrum opozycji antyrosyjskiej w sojuszu z innymi
pañstwami Europy Œrodkowej i Wschodniej3. Pojawienie siê Ukrainy jako realnego i wyka-
zuj¹cego istotne cechy trwa³oœci czynnika geopolitycznego zmusi³o Rosjê (bardziej ni¿
rozpad ZSRR i bardziej ni¿ rozszerzanie NATO na kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej) do
powa¿nego przeformu³owania swojej koncepcji interesów narodowych, do modyfikacji
doktryny militarnej i przeorientowania priorytetów polityki zagranicznej4. Pocz¹tkowo
rz¹dy rosyjskie nie mia³y jakiejkolwiek koncepcji polityki wobec Ukrainy. PóŸniejsze lata
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1 Zob.: G. Simon, Rosja – restauracja imperium czy pocz¹tek europejskiego pañstwa narodowe-
go?, „Przegl¹d Zachodni” 1994, nr 2, s. 93. Zob. tak¿e: £. Donaj, Polityka bezpieczeñstwa niepod-
leg³ej Ukrainy 1991–2004, £ódŸ 2005, s. 53–59.

2 Zob.: S. Trochimczuk, Geopolityczna rola i miejsce Ukrainy w Europie w kontekœcie partner-
stwa polsko-ukraiñskiego, w: Polska i jej s¹siedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych,
Biuletyn „Geopolitical Studies”, z. 4, red. M. Jakubowski, Warszawa 1998, s. 141; B. Cywiñski,
Przysz³oœæ Europy Wschodniej, „Rzeczpospolita”, 12–13.12.1992; oraz: B. Osadczuk, Horpyna nie
chce za m¹¿. Ukraina: Po co straszyæ upiorami?, „Polityka” nr 9, 28.02.1998.

3 S. Bieleñ, Ukraina a Rosja – niezale¿noœæ i dominacja, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 1, s. 12.
4 J. Kozakiewicz, Rosja w polityce niepodleg³ej Ukrainy, Warszawa 1999, s. 19. Zob. tak¿e:

B. £omiñski, Polityka poradzieckiej Rosji wobec Europy Œrodkowej, „Polityka Wschodnia” 1997, nr 2.



potwierdzi³y brak w Rosji intelektualnego i koncepcyjnego zaplecza polityki wobec Ukra-
iny, która mia³a raczej charakter samonapêdzaj¹cej siê machiny, a improwizacja i reaktyw-
noœæ wobec poszczególnych incydentów i zdarzeñ bra³a górê nad refleksj¹ i strategicznym
planowaniem. Ukraina sta³a siê czêœci¹ „bliskiej zagranicy”, jak wiele innych republik po-
radzieckich tyle, ¿e uznawaniu nowej pañstwowoœci towarzyszy³o wœród Rosjan poczucie
niedowierzania, pomawianie o zdradê i z³¹ wolê. Z czasem krêgi nacjonalistyczne w obu
krajach stanê³y na ca³kowicie przeciwstawnych pozycjach. Dla Ukraiñców najwa¿niej-
szym celem sta³o siê utrzymanie niepodleg³ego pañstwa, dla czêœci Rosjan zaœ reintegracja
przestrzeni poradzieckiej, opartej o negacjê prawa Ukrainy do samodzielnego istnienia5.

Czytelników zainteresowanych stosunkami rosyjsko-ukraiñskimi mo¿e zainteresowaæ
ksi¹¿ka À. Âàññåðìàía (dalej: A. Wassermana) Ðîññèÿ, âêëþ÷àÿ Óêðàèíó. Åäèíñòâî èëè

ãèáåëü – Rosja, w tym Ukraina. Jednoœæ lub œmieræ. Autor, urodzony 9 grudnia 1952 roku
w Odessie, jest dziennikarzem, komentatorem politycznym, szerzej znanym w przestrzeni
postradzieckiej jako wielokrotny zwyciêzca turniejów telewizyjnych, uczestnik rozmaitych
talk show’ów. Prowadzi w³asny videoblog (http://www.computerra.ru/blogs/wasserman/),
czêsto jest obecny te¿ na innych portalach czy stronach internetowych, np. http://awas.ws/;
http://awas1952.livejournal.com/; http://www.chgk.com.ru/index.php i wiele, wiele innych.
Z racji swej erudycji, ale i tak¿e ró¿nego typu ekstrawagancji, okreœlany jest mianem
gwiazdy „runetu” (rosyjskiego internetu). W owym „runecie” odnaleŸæ mo¿na np. informa-
cje, podobne do tych sprzed kilku lat odnosz¹cych siê do nadzwyczajnych mo¿liwoœci
Chucka Norrisa: „Wasserman mo¿e dzieliæ przez zero; to on jest ojcem Ch. Norris’a; gdy
Wasserman umrze (co nigdy nie nast¹pi), dojdzie do seretu œwiata i pojawi siê Wasserman
drugiego stopnia” itd. (patrz chocia¿by: http://lurkmore.ru).

Praca sk³ada siê z krótkiej biografii Autora (spisanej przez wydawnictwo), wstêpu,
zakoñczenia oraz czêœci zasadniczej, na któr¹ sk³adaj¹ siê artyku³y pisane w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych (jest ich ponad trzydzieœci). Co ciekawe jednak, s¹ one opatrzone wspó³czesnym
komentarzem. Taka konstrukcja pozwala czytelnikowi przeœledziæ ewolucjê pogl¹dów
A. Wassermana, który nie boi siê przyznaæ do pomy³ek pope³nianych przy stawianiu tez
przed laty. G³ówne rozwa¿ania dotycz¹ nastêpuj¹cych w¹tków: rozwoju stosunków ukraiñ-
sko-rosyjskich; co jest prawd¹, a co wymys³em w utworze pt. Taras Bulba?; czy nale¿y od-
bieraæ Krym?; kim jest Tymoszenko i Juszczenko? etc. A. Wasserman stanowczo i bez
ogródek twierdzi, ¿e dla tej czêœci œwiata wybór jest jeden – ponowne zjednoczenie siê
Bia³orusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy (a jeszcze lepiej, ca³ego by³ego ZSSR), stworzenie
jednego wspólnego rynku i rozwiniêcie na nim w³asnej przedsiêbiorczoœci, by zabezpie-
czyæ tym samym i inne aspekty rozwoju. W przeciwnym wypadku „rozdrobnieni bêdziemy
cierpliwie czekaæ na ostateczny upadek do poziomu przystawek œwiatowego rynku, nie-
mog¹cych nawet wyegzekwowaæ od niego nale¿nej op³aty za nasze surowce i si³ê robocz¹,
oraz na nieuchronne zmniejszenie siê liczby naszej ludnoœci do stopnia wystarczaj¹cego
tylko i wy³¹cznie do wydobycia oraz transportu tych¿e surowców” (patrz: s. 444). Jak kon-
tynuuje Autor, dla niego ów drugi wariant jest niemo¿liwy do zaakceptowania, st¹d te¿:
„ustnie i na piœmie, w otwartych publikacjach i poufnych zapiskach uparcie – jak Katon
swoje caeterum censeo Carthagenim delendam esse – powtarzam: Ukraina powinna przy-
³¹czyæ siê do pozosta³ej Rosji” (patrz: s. 444).
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Z powy¿szego widaæ, ¿e A. Wasserman wpisuje siê we wspomniany wczeœniej nastrój
„zdziwienia” wobec aspiracji niepodleg³oœciowych Ukrainy, acz robi to na swój sposób
„subtelnie”, pisz¹c np. o tym, „z czego zrobiona jest Ukraina”: „Mówi¹c o Ma³ej i Nowej
Rusi oraz Galicji, ja nie «odbieram Ukrainie prawa do w³asnoœci». Po prostu przypominam:
jest ona zebrana z jednostek historycznie i kulturowo bardzo ró¿nych. […] Ukraina (jak ka¿-
de pañstwo) nie jest monolitem, a mozaik¹. Ma³a Ruœ – to nie «kolonialny pseudonim».
Nazwa powsta³a na d³ugo przed zjednoczeniem siê w 1654 roku, które teraz nale¿y nazy-
waæ kolonialnym podbojem. Ma³¹ nazwano rdzenn¹ Ruœ, kiedy wokó³ niej zaczê³a siê roz-
rastaæ Wielka. Tak, jak Ma³opolsk¹ nazywaj¹ Krakowszyznê, gdzie po raz pierwszy
powsta³o polskie królestwo. Tak wiêc «ma³a» we wspó³czesnym jêzyku oznacza «zal¹¿ko-
wa». A geograficzny termin «okraina» zmienili w polityczn¹ nazwê «Ukraina» Polacy,
chc¹c oderwaæ Ma³¹ Ruœ od Wielkiej” (patrz s. 232–234).

W ksi¹¿ce nie brak i innych odniesieñ do Polski – zarówno tej historycznie odleg³ej
(chocia¿by rozwa¿ania nt. Polski w czasie powstañ kozackich, patrz np. s. 240–243), jak
i wspó³czesnej: „Twardego, ale poczytalnego polskiego prezydenta Kwaœniewskiego za-
st¹pili bracia Kaczyñscy, gorliwie czyni¹cy z ojczystego pañstwa cyrk. Pamiêtacie chocia¿,
jak rozprawili siê z w³asnym wywiadem wojskowym, obwiniaj¹c o wspó³pracê ze ZSRR
– w ramach Uk³adu Warszawskiego! – wszystkich specjalistów. Do tego stosunki z Uni¹
Europejsk¹ bracia tak popsuli, ¿e wszyscy tam powa¿nie rozpatruj¹ problem: jak wyprowa-
dziæ Polskê z Unii wbrew jej woli?” (patrz s. 411).

Przy kontrowersyjnoœci wielu tez A. Wassermana, recenzowana publikacja jest intere-
suj¹ca, w³aœnie zw³aszcza z uwagi na akcentowany wyraŸnie subiektywizm Autora do po-
ruszanych problemów. Mo¿e byæ to oczywiœcie potraktowane jako ujma dla tej ksi¹¿ki,
mo¿e byæ ona jednak i wartoœci¹: prezentuje jaskrawe pogl¹dy, które mog¹ dla innych sta-
nowiæ wyraŸny punkt odniesienia.

£ukasz DONAJ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Justyna Zaj¹c, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Pó³nocnej

i Bliskiego Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,

Warszawa 2010, ss. 354.

Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu to wnikliwa
politologiczna analiza autorstwa Justyny Zaj¹c. Unia Europejska jest zainteresowana ty-
tu³owym regionem z uwagi na usytuowanie geopolityczne. Temat podjêty przez Justynê
Zaj¹c jest wa¿ny z uwagi na po³o¿enie geopolityczne regionu, bogactwo surowców czy nie-
rozwi¹zany konflikt arabsko-izraelski, a wszelka analiza jak najbardziej po¿¹dana.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów, z których ka¿dy wieñcz¹ konkluzje Autorki.
Lektura zosta³a opatrzona w zakoñczenie, indeksy i bibliografiê, na któr¹ sk³ada siê wiele
obcojêzycznych publikacji oraz dokumentów Unii Europejskiej, pañstw Afryki Pó³nocnej
i Bliskiego Wschodu.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano teorie ról miêdzynarodowych pod k¹tem
definicji, uwarunkowañ, typologii, efektywnoœci i przydatnoœci do analizowania oddzia-
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³ywañ miêdzynarodowych Unii Europejskiej. Autorka zauwa¿a, ¿e role miêdzynarodowe,
tak jak i role spo³eczne, na których pocz¹tkowo siê opiera³y, s¹ kategori¹ niezwykle
z³o¿on¹. Powoduje to brak jednej definicji, a tym samym okreœlenia, którzy uczestnicy
stosunków miêdzynarodowych mog¹ odgrywaæ role miêdzynarodowe: czy tylko pañstwa,
czy te¿ aktorzy pozapañstwowi. Przyjêto jednak, ¿e role miêdzynarodowe mog¹ pe³niæ
wszyscy aktorzy stosunków miêdzynarodowych, równie¿ Unia Europejska. Dla aktorów
miêdzynarodowych mo¿na wyró¿niæ indywidualne uwarunkowania. W przypadku pañstw
uwarunkowania ról miêdzynarodowych mo¿na podzieliæ na wewnêtrzne (obiektywne, np.
œrodowisko geograficzne, potencja³ ludnoœciowy czy wojskowy; i subiektywne, np. to¿sa-
moœæ narodowa i koncepcja ról miêdzynarodowych pañstwa) oraz zewnêtrzne (obiektyw-
ne, np. trendy ewolucji œrodowiska miêdzynarodowego i pozycje pañstwa w systemie
stosunków miêdzynarodowych; i subiektywne, np. to¿samoœæ miêdzynarodowa innych
pañstw czy koncepcje ich ról miêdzynarodowych) (s. 27). Odnosz¹c siê do typologii ról,
Autorka wykorzysta³a kryteria: podmiotowe, przedmiotowe, czasowe, przestrzenne, sto-
sunku do rzeczywistoœci miêdzynarodowej, hierarchicznoœci i efektywnoœci. Ukaza³a du¿¹
u¿ytecznoœæ ról w miêdzynarodowej rzeczywistoœci, powo³uj¹c siê m.in. na teorie J. Pietrasia,
K. Holstiego, C. Syndera, J. Rosenau’a, czy L. Aggestam. Podkreœli³a, ¿e teorie miêdzynaro-
dowe wyjaœniaj¹ zwi¹zki miêdzy jednostkami a dynamik¹ stosunków miêdzynarodowych,
pozwalaj¹c na porównanie struktur transnarodowych i analizê pañstwa jako mo¿liwego do
obserwacji zespo³u zjawisk.

Rozdzia³ drugi stanowi omówienie uwarunkowania ról Unii Europejskiej przez pryzmat
po³o¿enia geopolitycznego, potencja³ ludnoœciowy, gospodarczy, naukowo-techniczny
i militarny, a tak¿e pod k¹tem pozycji i to¿samoœci miêdzynarodowej UE, historycznych
zwi¹zków Europy z Afryk¹ i Bliskim Wschodem, sytuacji wewnêtrznej w pañstwach Afryki
pó³nocnej i Bliskiego Wschodu oraz wyzwañ i zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa europejskiego
generowanych w podmiotowych regionach. Zwrócono uwagê na charakter instrumentów,
jakimi w polityce zewnêtrznej dysponuje Unia Europejska, a s¹ to g³ównie œrodki pozamili-
tarne. UE nadal bowiem pozostaje potêg¹ cywiln¹, a jej system instytucjonalny nie sprzyja
skutecznoœci dzia³añ zewnêtrznych, zw³aszcza w polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa,
co os³abia odgrywane przez UE role miêdzynarodowe. Autorka zauwa¿a, ¿e polityka zagra-
niczna Unii Europejskiej pozostaje polityk¹ miêdzyrz¹dow¹, a uwarunkowaniem tego s¹
czêsto rozbie¿ne interesy pañstwa cz³onkowskich, nie pozwalaj¹ce na realizacjê wspólnych
stanowisk. Miêdzyrz¹dowy charakter sprawia te¿, ¿e role UE w Afryce Pó³nocnej i na Bli-
skim Wschodzie s¹ czêsto przypadkiem w interesach kilku jej pañstw cz³onkowskich.
W ksi¹¿ce podkreœlono, ¿e najbardziej zainteresowane oddzia³ywaniem w tym regionie s¹
pañstwa œródziemnomorskie, czyli Francja, Hiszpania i W³ochy. Aktywnoœci¹ w tym
wzglêdzie wykazuj¹ siê tak¿e: Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy i Szwecja. Region
Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu jest wa¿ny dla Unii tak¿e w zwi¹zku z powi¹zania-
mi gospodarczymi i kulturowymi.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano koncepcjê ról Unii Europejskiej przez pryzmat
dokumentów programowych, roli aktywnego aktora w rozwi¹zywaniu konfliktu arab-
sko-izraelskiego, roli promotora œrodków budowy zaufania, partnerstwa i bezpieczeñstwa
oraz zbrojenia. Autorka omawia rolê promotora reform ekonomicznych oraz zrównowa¿o-
nego rozwoju regionu, rolê propagatora wartoœci demokratycznych, praw cz³owieka i dia-
logu miêdzykulturowego, a tak¿e instrumenty finansowe realizacji ról UE. Role maj¹ na
celu wprowadzenie w przedmiotowym regionie pokoju, stabilnoœci i dobrobytu, które przy-

Recenzje 281



czyni¹ siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa UE i realizacji jej interesów. Zwraca siê uwagê,
¿e UE stoi na stanowisku zaprowadzenia w regionie œródziemnomorskim strefy pokoju
i dobrobytu. Nie bêdzie to mo¿liwe bez trwa³ego i sprawiedliwego zakoñczenia konfliktu
arabsko-izraelskiego. Zaznacza siê odgrywanie przez UE ról wspomagaj¹cych w postaci
wsparcia dyplomatycznego dla stron konfliktu oraz podmiotów pozaregionalnych, podej-
muj¹cych wysi³ki na rzecz pokoju, wspó³tworzenie palestyñskich struktur pañstwowych,
pomoc rozwojow¹ i humanitarn¹ dla Palestyñczyków oraz promocjê rozwoju wspó³pracy
regionalnej. Unia Europejska podejmuje tak¿e dzia³ania na rzecz wprowadzenia w regionie
zaufania i partnerstwa oraz utworzenia strefy wolnej od broni masowego ra¿enia. Autorka
zaznacza starania UE w zwalczaniu nielegalnych migracji oraz przestêpczoœci zorganizo-
wanej. Zauwa¿a, ¿e dysproporcje rozwojowe miêdzy poszczególnymi pañstwami regionu
stwarzaj¹ wiele problemów politycznych, gospodarczych, spo³ecznych, ekologicznych
i kulturowych. St¹d te¿ promowanie przez UE reform i integracji miêdzy tymi pañstwami.
Odgrywanie zadeklarowanych przez UE ról miêdzynarodowych maj¹ u³atwiæ instrumenty
finansowe, np. utworzony w 1995 r. program MEDA, który funkcjonowa³ do 2006 r., a na-
stêpnie zosta³ zast¹piony Europejskim Instrumentem S¹siedztwa i Partnerstwa (s. 130).

W rozdziale czwartym, zatytu³owanym „Rola aktywnego aktora w rozwi¹zywaniu
konfliktu arabsko-izraelskiego” omawia siê aktywnoœæ dyplomatyczn¹, wspó³tworzenie
palestyñskich struktur pañstwowych, udzielanie pomocy rozwojowej i humanitarnej Pale-
styñczykom oraz wspieranie rozwoju wspó³pracy regionalnej. Unia Europejska uwa¿a, ¿e
bez rozwi¹zywania konfliktu arabsko-izraelskiego nie jest mo¿liwe zapewnienie pokoju,
bezpieczeñstwa i dobrobytu w regionie Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu. Dla osi¹g-
niêcia celu podejmuje siê roli aktywnego aktora dyplomatycznego, a tak¿e aktora wspó³twór-
cy palestyñskich struktur pañstwowych, mecenasa pomocy rozwojowej regionalnej miêdzy
skonfliktowanymi pañstwami. Unia Europejska stoi na stanowisku, ¿e w³adze Izraela po-
winny wycofaæ siê z ziem zajêtych podczas wojny szeœciodniowej 1967 r. Pañstwa cz³on-
kowskie UE s¹ przeciwne budowaniu osiedli ¿ydowskich na tych terenach oraz muru
odgradzaj¹cego Izrael od ziem Autonomii Palestyñskiej. Krytykuj¹ tak¿e odwetowe dzia-
³ania izraelskie wobec Palestyñczyków, uwa¿aj¹c je za nieproporcjonalne do ataków pale-
styñskich na Izrael, potêpiaj¹c jednoczeœnie akty terroru ze strony palestyñskiej. Przez
Specjalnego Przedstawiciela do spraw bliskowschodniego procesu pokojowego, Wysokiego
Przedstawiciela do spraw WPZiB, decydentów pañstw cz³onkowskich oraz uczestnictwo
miêdzynarodowych strukturach, dzia³aj¹cych na rzecz pokoju w regionie Unia Europejska
pe³ni rolê obserwatora i mediatora. Zdaniem Autorki uwagê zwraca ograniczona rola dy-
plomacji UE w rozwi¹zywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego. Pierwszoplanow¹ rolê
w tym zakresie wci¹¿ pe³ni¹ Stany Zjednoczone. Unia Europejska, ze swojej strony, odgry-
wa rolê wspó³twórcy struktur niepodleg³ego pañstwa palestyñskiego, gdy¿ to, jej zdaniem,
jest gwarancj¹ pokoju na Bliskim Wschodzie. W³¹czy³a siê w tworzenie sprawnie dzia-
³aj¹cych instytucji bezpieczeñstwa wewnêtrznego i wymiaru sprawiedliwoœci oraz spraw-
nego zarz¹dzania finansami publicznymi. Jest równie¿ najwiêkszym na œwiecie sponsorem
pomocy humanitarnej dla Palestyñczyków, a tak¿e dokonuje najwiêkszych wp³at na rzecz
Agencji NZ do spraw Pomocy UchodŸcom Palestyñskim na Bliskim Wschodzie (s. 165).

W rozdziale pi¹tym scharakteryzowano role Unii Europejskiej jako promotora œrodków
budowy zaufania, partnerstwa i bezpieczeñstwa oraz rozbrojenia. Omówiono proces pro-
mowania œrodków budowy zaufania i partnerstwa, zwalczanie nielegalnych migracji oraz
przestêpczoœci zorganizowanej, a tak¿e promowanie ograniczenia zbrojeñ w regionie
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i utworzenia strefy wolnej od broni masowego ra¿enia. Dla wype³nienia wymienionej roli
Unia Europejska podejmuje dzia³ania na rzecz stworzenia mechanizmu zapobiegania kon-
fliktom, wdro¿enia w regionie œrodków budowy zaufania i partnerstwa oraz ograniczenia
zbrojeñ i utworzenia strefy wolnej od broni masowego ra¿enia. Swoj¹ rolê UE odgrywa od
lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku, a zaanga¿owanie jej wzros³o po ustanowieniu Partner-
stwa Euroœródziemnomorskiego w 1995 r. Unia Europejska pe³ni równie¿ rolê promotora
reform ekonomicznych oraz zrównowa¿onego rozwoju regionu. W tym celu wspiera reformy
ekonomiczne w pañstwach wschodniego i po³udniowego wybrze¿a Morza Œródziemnego
oraz wspó³tworzy euroœródziemnomorsk¹ strefê wolnego handlu. UE promuje integracjê
gospodarcz¹ pañstw arabskich. Odbywa siê to jednak w sposób deklaratywny i w praktyce
nie ma szczególnie du¿ego znaczenia. Unia Europejska inicjuje i wspiera zrównowa¿ony
rozwój. W energetyce odbywa siê to przez rozbudowê sieci, promocjê energii odnawialnej
oraz przeprowadzanie reform w tym sektorze, w szczególnoœci modyfikacjê prawodawstwa
Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu (s. 196). Dla obni¿enia kosztów logistyki negatyw-
nie wp³ywaj¹cych na konkurencyjnoœæ produktów Unia Europejska rozwija sieæ transpor-
tow¹, opart¹ na nowoczesnych po³¹czeniach krzy¿owych. UE widzi te¿ koniecznoœæ
rozwoju sektora turystycznego jako elementu niezbêdnego dla poprawy sytuacji ekono-
micznej oraz sektora ochrony œrodowiska naturalnego, m.in. przez finansowanie powa¿-
nych projektów ograniczaj¹cych najwiêksze Ÿród³a zanieczyszczenia.

W kolejnym rozdziale omówiono rolê Unii Europejskiej jako propagatora wartoœci de-
mokratycznych, praw cz³owieka i demokratycznego dialogu. Zwrócono uwagê, i¿ Unia de-
klaruje demokratyzowanie pañstw Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu w dwojaki
sposób: poprzez oddzia³ywanie na decydentów oraz wspieranie inicjatyw pozarz¹dowych
i budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wie-
ku UE utworzy³a i wspar³a finansowo wiele projektów, s³u¿¹cych usprawnieniu dzia³ania
administracji publicznej pañstw partnerskich, decentralizacji w³adzy, zwiêkszeniu udzia³u
organizacji pozarz¹dowych w kreowaniu polityki pañstwa, zwiêkszeniu udzia³u kobiet we
wszystkich strefach ¿ycia spo³ecznego. Przed³o¿y³a równie¿ i wspar³a wiele inicjatyw roz-
wijaj¹cych dialog miêdzyspo³eczny, s³u¿¹cy zwiêkszeniu porozumienia miêdzykulturowego.
Projekty objê³y wspó³pracê miêdzy mediami, przedstawicielami spo³eczeñstw obywatel-
skich, studentami i naukowcami. (s. 227). Jako wa¿ny element dialogu miêdzykulturowego
wymieniono równie¿ implementacjê programu wspólnej ochrony euroœródziemnomor-
skiego dziedzictwa kulturowego oraz dzia³alnoœæ Euroœródziemnomorskiej Fundacji do
spraw Dialogu Miêdzykulturowego im. Anny Lindhl. Zauwa¿a siê, ¿e deklaracje dotycz¹ce
intensywnego odgrywania roli propagatora wartoœci demokratycznych i praw cz³owieka
by³y jednak realizowane w ograniczonym stopniu. Œródziemnomorskie pañstwa cz³onkow-
skie UE obawia³y siê, ¿e zbyt szybkie wdro¿enie zasad demokracji w tym regionie mo¿e
przynieœæ odwrotny skutek. Dopiero po atakach terrorystycznych 11 wrzeœnia 2001 r.
dzia³ania te zosta³y zintensyfikowane. W dalszej kolejnoœci omówiono specyfikê ról Unii
Europejskiej z podzia³em na: instytucjonalizacje stosunków z pañstwami regionu, kom-
pleksowoœæ dzia³añ, zasadê warunkowoœci i multilateralizm. Elementy te wystêpuj¹ równie¿
w polityce UE wzglêdem innych pañstw, ale w przypadku Afryki Pó³nocnej i Bliskiego
Wschodu s¹ bardziej natê¿one. Autorka zauwa¿a, ¿e od momentu zainicjowania przez Uniê
Europejsk¹ w 1995 r. szerokiego programu z wymienionymi pañstwami zosta³y stworzone
pierwsze, wspólne instytucje: regularne konferencje ministerialne, spotykania wy¿szych
rang¹ urzêdników, zgromadzenie parlamentarne, sieci wspó³pracy miêdzy ekspertami
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w ró¿nych dziedzinach i przedstawicielami spo³eczeñstw obywatelskich, a tak¿e utworzo-
no Komitet Euroœródziemnomorski do spraw Procesu Barceloñskiego. Ponadto Unia Euro-
pejska realizuje w omawianym regionie strategiê dzia³ania kompleksowego, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e jest to jedyna metoda na stworzenie z niego obszaru pokoju, stabilnoœci i do-
brobytu. Wszystko to sprawia, ¿e UE pe³ni wiele ról jednoczeœnie: promotora œrodków bu-
dowy pokoju i zaufania oraz rozbrojenia, reform ekonomicznych i zrównowa¿onego
rozwoju regionu, propagatora demokracji, praw cz³owieka i dialogu miêdzykulturowego.
Jednoczeœnie spe³nia rolê aktywnego aktora w rozwi¹zywaniu konfliktu arabsko-izrael-
skiego. Zwrócono uwagê, ¿e UE s³usznie tu uznaje, ¿e bez trwa³ego jego zakoñczenia
stabilnoœæ i rozwój regionu œródziemnomorskiego nie bêd¹ mo¿liwe. Unia Europejska od-
grywa wymienione role, wykorzystuj¹c zasadê warunkowoœci, polegaj¹c¹ na uzale¿nieniu
udzielania pomocy pañstwu partnerskiemu od realizacji przez nie politycznych i gospodar-
czych wytycznych unijnych. W praktyce ma ona jednak w du¿ym stopniu charakter dekla-
ratywny.

W ostatnim rozdziale analizuje siê efektywnoœæ ról Unii Europejskiej przez pryzmat
trzech czynników: racjonalnoœci koncepcji, stopnia jej realizacji oraz poziomu akceptacji
przez pañstwa regionu. Stwierdzaj¹c, ¿e efektywnoœæ ta nie jest du¿a (s. 274), podkreœlono,
¿e koncepcja tak wielu ról jest zgodna z interesami UE, bêd¹c wypadkow¹ œrodków
bêd¹cych w jej dyspozycji. Autorka zwraca uwagê, i¿ nie jest to zgodne z oczekiwaniami
pañstw pó³nocnoafrykañskich i bliskowschodnich, a tak¿e nie w pe³ni adekwatna do uwa-
runkowañ istniej¹cych w tym obszarze. W³adze pañstw arabskich nie zgadzaj¹ siê z unijn¹
koncepcj¹ bezpieczeñstwa regionu œródziemnomorskiego, ide¹ wdra¿ania demokracji
i praw cz³owieka oraz niektórymi aspektami reform gospodarczych i spo³ecznych. Przed-
stawiciele Izraela natomiast krytycznie odnosz¹ siê do koncepcji roli UE w rozwi¹zywaniu
konfliktu arabsko-izraelskiego, zarzucaj¹c pañstwom UE pro-palestyñsk¹ postawê.

Ksi¹¿ka Justyny Zaj¹c jest bardzo wa¿n¹ i potrzebn¹ analiz¹ ról Unii Europejskiej w re-
gionie Afryki Pó³nocnej i Dalekiego Wschodu. Pozwala zrozumieæ problemy i oczekiwania
pañstw regionu œródziemnomorskiego. Systematyzuje tak¿e wiedzê na temat dzia³añ Unii
Europejskiej w celu ustanowienia pokoju i zagwarantowania rozwoju w tym wa¿nym dla
pañstw europejskich obszarze.

Wojciech STANKIEWICZ

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

Sebastian Tomasz Stêpnicki, San Marino w stosunkach miêdzynaro-

dowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

2010, ss. 167.

W lutym 2010 roku nak³adem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych ukaza³a
siê monografia autorstwa Sebastiana T. Stêpnickiego pt. San Marino w stosunkach miêdzy-
narodowych. Praca naukowa jest czêœci¹ serii monografii zatytu³owanych „Studia Europej-
skie”, wiêkszoœci których tematem s¹ Unia Europejska i procesy integracyjne w Europie.
Praca jest jednym z kolejnych etapów pracy naukowej doktora S. T. Stêpnickiego nad swo-
istoœci¹ polityki wewnêtrznej i zagranicznej Republiki San Marino. Po dokonaniu bardzo
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ciekawej analizy systemu konstytucyjnego tego pañstwa w monografii System polityczny
„Najjaœniejszej Republiki San Marino” (2004) i obronie dysertacji doktorskiej pt. Swo-
istoœæ Republiki San Marino w stosunkach miêdzynarodowych (2008), omawiana monogra-
fia stanowi ciekawe studium prowadzenia polityki Republiki w stosunkach s¹siedzkich (tj.
sanmaryñsko-w³oskich), jak i polityki na forum europejskim, a nawet ogólnoœwiatowym.

Monografia sk³ada siê z czterech rozdzia³ów i aneksu. Ju¿ w samym wprowadzeniu,
Autor zwraca uwagê na znaczn¹ lukê w literaturze przedmiotu, w szczególnoœci w jêzyku
polskim, w stosunku zarówno do opisu, jak i do analizy sanmaryñskiej (ale te¿ i andorskiej,
monakijskiej i liechtensteiñskiej) polityki wewnêtrznej i zagranicznej. W rozdziale pierw-
szym, podzielonym na trzy podrozdzia³y, Autor odnosi siê do swoistoœci mikropañstwa
jako tworu prawno-politycznego. Zwraca uwagê na doœæ istotny problem w badaniach nad
mikropañstwami, którym niew¹tpliwie jest ju¿ sam termin: czy mikropañstwa to to samo co
minipañstwa?, czy termin „pañstwa kar³owate” jest kategori¹ zabarwion¹ pejoratywnie?
Zaraz po tych problemach pojawia siê kolejny, który przez Autora wydaje siê byæ wskazy-
wany jako nierozwi¹zalny: jakie cechy musi spe³niaæ pañstwo by mog³o zostaæ okreœlone
terminem „mikropañstwo”? Rozpatrywanie, w podrozdziale drugim, problemu determi-
nant suwerennoœci mikropañstw, wydaje siê byæ jak najbardziej uzasadnione. Nie sposób
nie zgodziæ siê z Autorem, który dostrzega problemy w tworzeniu spójnej definicji pañstwa
miniaturowego i wskazania zakresu ich suwerennoœci wobec koniecznoœci odpowiedzenia
sobie na pytanie: czym jest suwerennoœæ wobec procesów integracyjnych w Europie?
W ostatnim podrozdziale tej czêœci monografii, wskazana jest ju¿ sama ewolucja podmioto-
woœci Republiki. Nale¿y doceniæ wysi³ek Autora dotarcia do Ÿróde³ w³oskojêzycznych
wskazuj¹cych ewolucjê pozycji San Marino w stosunkach miêdzypañstwowych na Pó³wy-
spie Apeniñskim (m.in. prace prof. Tito Ballarino i Cristoforo Buscariniego), wobec tak
znikomego na polskim rynku wydawniczym zainteresowania problematyk¹ polityki pro-
wadzonej przez to pañstwo.

W rozdziale drugim („Bilateralna kohabitacja San Marino – pañstwo w³oskie”) Autor
dokona³ analizy wzajemnych stosunków miêdzy Republik¹ San Marino a W³ochami, przy
czym to ostatnie pañstwo Autor s³usznie nazywa „pañstwem w³oskim” ze wzglêdu na zmia-
nê form rz¹dów (z Królestwa Italii w Republikê W³osk¹, nie zapominaj¹c jednak o epoce
Risorgimento). Dokonano analizy stosunków miêdzy pañstwami z uwzglêdnieniem bardzo
znacz¹cych dla póŸniejszej pañstwowoœci sanmaryñskiej wydarzeñ historycznych, takich
jak chocia¿by ocalenie Giuseppe Garibaldiego. Autor zwraca uwagê na przyjêcie przez
obie strony koncepcji umowy dwustronnej opartej na „protekcyjnej przyjaŸni” i na póŸniej-
sze implikacje tej decyzji, której autorzy najprawdopodobniej nie zdawali sobie sprawy
w momencie jej przyjmowania. W podrozdziale drugim Autor dokonuje analizy politycz-
nych zachowañ aktorów politycznych obu pañstw (tworz¹c tym samym niejako t³o histo-
ryczne), natomiast w podrozdziale trzecim wskazuje na skutki prawne decyzji podjêtych
przez w³oskich i sanmaryñskich decydentów. Przyjêcie takiej koncepcji budowy rozdzia³u
wydaje siê byæ w pe³ni uzasadnione.

Rozdzia³ trzeci stanowi niejako kolejne odwo³anie do mikropañstw jako swoistego zja-
wiska polityczno-prawnego, które zosta³o wstêpnie opisane na pocz¹tku monografii.
W podrozdziale pierwszym wskazane jest miejsce Republiki i pozosta³ych mikropañstw na
kontynencie europejskim. Autor wskazuje na funkcjonuj¹ce miêdzy ma³ymi pañstwami eu-
ropejskimi stosunki oparte na woli wspó³pracy w celu zachowania odrêbnoœci kulturalnej.
Wydaje siê jednak, ¿e temat ten, choæ poboczny wzglêdem g³ównego filaru omawianej mo-
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nografii, powinien byæ przez Autora potraktowany bardziej wnikliwie ze wzglêdu na impli-
kacje tej polityki na stosunki z innymi pañstwami, a te obecnie nie koncentruj¹ siê ju¿ tylko
na jedynym s¹siedzie, ale na polityce prowadzonej na poziomie multilateralnych stosun-
ków np. w ramach Rady Europy i innych organizacji, których San Marino jest cz³onkiem
lub obserwatorem. Podrozdzia³ trzeci przedstawia miejsce Republiki w kontekœcie global-
nego systemu gospodarczego. Autor wskazuje na obecn¹ na œwiecie koncepcjê tworzenia
regionalnych organizacji gospodarczych wi¹¿¹c j¹ z problemem suwerennoœci pañstwa na-
rodowego w zglobalizowanej gospodarce. Swoistym dope³nieniem tego tematu jest kolejny
podrozdzia³, w którym Autor wskazuje na instytucjonalizacjê stosunków San Marino
z Uni¹ Europejsk¹. Podrozdzia³ ten w sposób kompleksowy ukazuje czytelnikowi chrono-
logiê swoistego trójk¹ta stosunków San Marino – W³ochy – Unia Europejska poczynaj¹c od
wydarzeñ zwi¹zanych z akcesj¹ W³och do Wspólnot Europejskich, które bezpoœrednio
wp³ynê³y na sytuacjê polityczn¹ omawianego pañstwa. Autor nie zapomina o problemie,
w jakim znalaz³o siê San Marino w zwi¹zku z uwspólnotowieniem waluty Unii Europej-
skiej.

Ostatni rozdzia³ monografii dotyczy wyj¹tkowoœci polityki zagranicznej prowadzonej
przez w³adze San Marino. W pierwszym podrozdziale Autor podkreœla swoistoœæ polityki
zagranicznej Republiki, która musia³a uwzglêdniaæ warunki geopolityczne (enklawa naj-
pierw w Pañstwie Koœcielnym, a póŸniej w pañstwie w³oskim) i tak prowadziæ dzia³ania
polityczne, by nie naraziæ siê na chêæ wch³oniêcia przez wiêkszego s¹siada, a gdy ryzyko
w³¹czenia terytorium sanmaryñskiego we w³oskie by³o du¿e – „graæ” na kilku frontach.
Autor bardzo dobrze uzasadnia tezê o mo¿liwoœci przetrwania takiego niewielkiego tworu
politycznego dziêki oparciu swojej polityki (niezale¿nie od rz¹dz¹cej w danym okresie
frakcji politycznej) na zasadach neutralnoœci, wzmocnienia miêdzynarodowego statusu
i politycznego zaanga¿owania w rozwi¹zywanie problemów miêdzynarodowych. W pod-
rozdziale drugim wskazuje na przyjêcie przez w³adze San Marino koncepcji neutralnoœci,
wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e jest to w tym przypadku termin politologiczny, a nie termin
zaczerpniêty z prawa miêdzynarodowego. Natomiast podrozdzia³ trzeci stanowi klamrê za-
mykaj¹c¹ niejako kwestiê obecnoœci San Marino w polityce europejskiej (ale te¿ i pozaeu-
ropejskiej, choæ w mniejszym stopniu), która zosta³a przez Autora jedynie wstêpnie
zarysowana w rozdziale trzecim, st¹d nie mo¿na mieæ wiêkszych zarzutów co do struktury
formalnej omawianej monografii.

Za dwustronicowym zakoñczeniem zamieszczony zosta³ aneks, w którym znalaz³y siê:
informacje statystyczne na temat europejskich mikropañstw, mapa San Marino, tekst Kon-
wencji o przyjaŸni i dobrym s¹siedztwie miêdzy Królestwem Italii i Republik¹ San Marino
z 31 marca 1939 roku (w jêzyku w³oskim), tekst Porozumienia o unii celnej i wspó³pracy
miêdzy Europejsk¹ Wspólnot¹ Gospodarcz¹ i Republik¹ San Marino z 16 grudnia 1991 roku,
a tak¿e tekst Konwencji monetarnej miêdzy Republik¹ W³osk¹ w imieniu Wspólnoty Euro-
pejskiej i Republik¹ San Marino z 29 listopada 2000 roku (oba w jêzyku angielskim). Wydaje
siê, ¿e zamieszczenie t³umaczeñ aktów normatywnych w jêzyku polskim doprowadzi³oby
do wiêkszego rozpropagowania i zainteresowania tematem polityki San Marino, który to
w polskiej politologii niemal nie istnieje.

Zamieszczona na koñcu bibliografia, choæ bardzo ograniczona, wydaje siê wyczerpy-
waæ w pe³ni temat podjêty przez Autora. Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e bibliografia
oparta na kilku opracowaniach polskich i kilkudziesiêciu opracowaniach obcojêzycznych
(g³ównie angielskich, w³oskich i niemieckich) w zupe³noœci oddaje zakres badañ nad euro-
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pejskimi pañstwami miniaturowymi, które nie s¹ przedmiotem zbyt wielu prac naukowych
w Europie.

Podsumowuj¹c, monografiê S. T. Stêpnickiego nale¿y poleciæ w szczególnoœci bada-
czom wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych i systemów politycznych. Autor wska-
zuje na prawno-funkcjonalne aspekty podmiotowoœci pañstwa. Ponadto, w ciekawy sposób
daje asumpt do dalszych badañ nad suwerennoœci¹ w zglobalizowanym œwiecie, wspó³zale¿-
noœci¹ pañstw silniejszego i s³abszego, aktywnoœci politycznej tzw. mikropañstw na scenie
europejskiej, a tak¿e samym zagadnieniu owych microstates, których przedstawicielem jest
niew¹tpliwie Republika San Marino. Pozytywne recenzje profesorów Andrzeja Antoszew-
skiego i Konstantego Adama Wojtaszyka dodatkowo winny stanowiæ zachêtê do zapozna-
nia siê z opisywan¹ publikacj¹.

Marcin £UKASZEWSKI

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Recenzje 287





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


