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National Visions of EU Defence Policy – common denominators
and misunderstandings, eds. Federico Santopinto, Megan Pri-

ce, Centre for European Policy Studies, 2013, pp. 176.

It seems that the European Security Strategy of 2003 so far described as an example of
progress towards European integration is losing more and more on its significance. It is
common in the world of politics, even saying that the strategy of the term has lost its useful-
ness. Others even claim that it lacked key elements from the beginning, being a mere com-
promise to satisfy European politicians without its credibility and a clear and deliberate
policy. But as it happens, in fact, believes scientists are divided and not all of them yet are so
critical to bring the project. It is worth to mentioning that more balanced observers recogni-
ze the significant contribution to the strategy consolidate the European project. But even
more benignant reviews European Security Strategy are offered in a general context tribute
to the division, if not a praise.

Previous disappointment sparked renewed discussion on how to define again the collec-
tive EU Strategy in the field of defense and security. Taking into account recent deve-
lopments on European policy based on the Treaty of Lisbon, one can conclude that due to its
ineffectual, it is necessary to reconsider the EU tools and related expectations. In addition,
conflicts in Libya, Mali and Syria helped to draw conclusions and create a not favorable opi-
nion of Europe military capabilities to respond to emergencies in real-time.

The tenth anniversary of the functioning of the European Security Strategy has forced
a broad range of political reflection on the resumption of the debate on the future vision of
the EU Security Strategy and the Common Security and Defence Policy as the main gover-
ning body. The proceedings took place in December 2013 by the European Council where
Poland was one of the leading European countries. For the first time since the entry into for-
ce of the Treaty of Lisbon, the European Council held thematic debate on defense. Identi-
fied priority actions for closer cooperation. In the opinion of the individual writers of this
collective work previous attempts to have a common European strategy on the assumption
contained many inaccuracies and provoked many questions that were not answer. The pre-
sumption of common interests that may occur at this level Brussels to awake in each state
capitals did not work out. Although well intended, it was too optimistic approach that inven-
ted collective interests, instead of deriving them from the real driving force of the EU mem-
ber states. This elaboration therefore aims to reverse the usual exploration approach
applied. Instead of an investigation from the point of view common European interests gu-
ided CSDP research studies, each Member State will consider the CSDP as a mechanism to
serve individual particular interest.

On the basis of this study we can accept the statement that each State to identify as
a member of the EU security strategy must at the beginning understand and know what are
the expectations from CSDP. Over the last few years the functioning of the ESS, we can ob-
serve a discrepancy between perception and performance of defense policy in Europe. This
book narrows the multipolarity and gives this phenomenon more pronounced shape. Based
on description of individual authors, we can conclude lack of decisiveness and straight vi-
sion for the future of the individual member states towards the CSDP. In addition, it is dif-
ficult to define what principle the Member States anticipate or demand from the CSDP,
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and what kind of role European defense policy should play in their national strategies. The-
refore, in this book we can see a lot of complex questions, but unfortunately the majority
without answers and concrete guidance on issues concerning the future of the CSDP.
Nevertheless, this is a very productive discussion, which can be the foundation of the com-
mon EU strategy.

For a deeper analysis of the above questions, a few scientists were sent to seven research
centers of EU Member States. They had the opportunity to explore the world of foreign poli-
cy of Paris, London, Berlin, Rome, Warsaw, Stockholm and Madrid looking for CSDP
through the prism of each state. Anatomy of the book looks like a tour of Europe, examining
individual approach individual members of international organizations and the acceptable
level of strategic autonomy of the country. The authors describe their observations on the
national culture, as a set of standards, religions, beliefs and principles of the use of hard po-
wer in the eyes of decision makers. Reading the development of each author, it seems that
everyone is defending their country describing their undeniable contribution to the ESDP,
nevertheless it is apparent the lack of concrete solutions and visions in order to remedy this
situation. It looks like that nobody wants to take the so-called “bull by the horns” and presi-
de over the reorganization and the creation of a new ESS.

The diversity of interpretations, perceptions and opinions of individual members were
gathered in the summary section, which aims to show both similarities and differences, and
errors of national security strategy. Therefore, studies have focused on the accurate identifi-
cation of joint surfaces agreement and areas where opinions are divided or we can see a total
lack of approach to the CSDP. Such reasoning is essential for the European perception of pe-
acekeeping operations, which can be considered in two areas. The first one is to serve as
a basis for the continuation and implementation of policy instruments checked by the CSDP.
The second is intended to demonstrate gaps and differences of opinion for the CSDP, and by
finding common denominators of this agreement to make more efficient EU policies. The
biggest dissonance we can observe among the strategic cultures. For a special attention de-
serves a big difference of opinion between France and Germany about the essence of the
functioning of the CSDP. Manuel Muniz as a lawyer and PhD student in International Rela-
tions at Oxford described France as not only a strong military ally, but the state with the
most advanced security program and defense policy that allows to solve the crises well bey-
ond the borders of Europe. Christian Wurzer – a PhD student at Vienna University claims
that quite different beliefs has Germany, who argue that the CSDP is mainly an instrument
of European integration. Based on their historical experience, which significantly influence
the consciousness of the nation, they are the last country who will vote for the use of force.
Therefore, Germany’s most deeply appreciate the power of diplomacy, which should be ma-
inly use during settlement of conflicts.

The main motto of these considerations is to clarify what actually CSDP is, for each
Member State, prior to the start of serious discussions on the shape and the vision of a united
European security strategy. However, they require a mature level of strategic thinking,
which is unfortunately invisible by some EU members. This problem appears most clearly
in the chapter describing Spain by Federico Santopinto – Head of Research at GRIP (fr.
Groupe de recherche etd’information sur la paix et la sécurité) in Brussels, where we can
noticed a lack of clarity or strategic guidance. One can say that Spanish policy towards
CSDP displays both loyalty and confusion, in an attitude that is both honorable and extre-
mely risky. However, each country has its distempers. Italy, for example, described by
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F. Santopinto, seems to stand at the crossroads balancing its commitment to NATO and the
CSDP. However, with so many challenges on strengthening European security and continu-
ous hope that this protection is and will be provided by NATO, is not convinced of fully
devotion for the CSDP. France seems to be disappointed helplessness so far CSDP, her little
commitment and a lack of decisiveness force them to take the heading more towards NATO
and its own self-defense. Authorities reserve the right to make decisions regarding the use
of force outside the country where it could have an impact on the national security or find
this necessary. Reading the chapter about Poland written by Joanna Dobrowolska-Polak
– researcher at the Institute for Western Affairs, Poznañ, one can see how much has changed
our attitude towards an integrated Europe for the last few years. Polish increasingly expres-
sed their views on the international arena of the need for reforms to improve the efficiency
of the CSDP actions taking a leading part in conferences on European Security. In the chap-
ter on Sweden described by Alessandro Marrone – researcher at Instituto Affari Internazio-

nali (IAI) in Rome, we can learn about the active involvement of this state in favor of
European security. They see the need to not only necessary to maintain the stabilization
of the security of the Baltic States but, but also the countries directly bordering Russia
for its own security by observing lately worrying and expansionary policy of the Russian
Federation.

In the part about The United Kingdom’s written by Giovanni Faleg – Associate Rese-
arch Fellow at the EU Foreign Policy Unit of the Centre for European Policy Studies
(CEPS) in Brussels we can find out that participation in the EU’s Common Security and De-
fense Policy (CSDP) is at a crossroads. Yet, as this research shows, the UK’s stance towards
European defense has never had so many doubts. Due to the budget cuts which an impact on
public defense spending, the Coalition Government has privileged bilateral cooperation
with France as a defense agreement which affect negatively multilateral initiatives within
the EU framework. It looks like that this new political doctrine, combined with a prolonged
sense of frustration towards Brussels-based, ineffective crisis management structures, has
caused Britain to deviate from the course of CSDP.

Based on this study EU members do not treat themselves seriously in matters of security
and defense, however. Even if you change their mind and will succeed in filling the gaps on
strategic cultural differences, this still sustained trend in defense budget cuts in European
countries will not allow to equip armies with the means that would allow for longer survival
on the battlefield without the support of NATO. The European Union has not once proved
the effectiveness of the force of diplomacy, but in these times where the environment is
becoming increasingly complex and unfriendly soft power must go hand in hand with
hard power.

Collective work of National visions of EU defense policy consists of seven main chap-
ters describing the visions of EU defense by France, Germany, Italy, Poland, Spain, Sweden
and the United Kingdom. In addition it is a specific link between the theoretical considera-
tions about the concept of the European Security Strategy and contemporary international
issues which have a direct impact on CSDP. At the same time it stress how much is needed
a dialogue between Member States in order to improve European defense. The advantage of
this book is very readable narrative form of individual authors, which is not a problem even
for people who have not dealt with this issue before. The results of research in the various
countries are valuable compendium of information both for students of political science and
international relations. Deserves to be called the highlight selection and use of appropriate
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sources of knowledge of the issues presented. In recognition of the merits the use of so many
authors from different countries in order to present a broader picture of the CSDP, which
undoubtedly contributed to raising the cognitive asset. However, the drawback of these stu-
dies, especially for readers interested in the subject, is too great detail devoted the various
national strategies and their brevity in the description. However, this is the result of chosen
form of work that has to be primarily an impulse to further explore the issues and dialogue
between Member States. Summing up National visions of EU Defence Policy is a valuable
development, containing a number of innovative touches the individual authors and provi-
des added value in all considerations of metamorphosing vision of CSDP in the last decade.

Pawe³ MARCINKOWSKI

Poznañ
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Bezpieczeñstwo Polski. Wspó³czesne wyzwania, red. Sebastian

Wojciechowski, Anna Potyra³a, Difin, Warszawa 2014, ss. 262.

Od prze³omu XX i XXI wieku dosz³o do wielu zasadniczych zmian w otoczeniu, w któ-
rym funkcjonujemy. Przede wszystkim ostatecznie podwa¿ono trend charakterystyczny dla
ostatniej dekady XX wieku, oparty na idei „koñca historii” Francisa Fukuyamy, czego sym-
bolem sta³y siê zamachy na WTC i Pentagon. Ówczesne przekonanie o ostatecznym zakoñ-
czeniu rywalizacji na tle ideologicznym na wzór zimnej wojny okaza³o siê przedwczesne,
a z obecnej perspektywy mocno ¿yczeniowe. W konsekwencji ponownie nale¿y okreœliæ
rzeczywiste uwarunkowania, aby przynajmniej poprawnie rozpoznawaæ nowe ryzyka i re-
agowaæ na nie, szczególnie w kontekœcie stosunków miêdzynarodowych, w dobie zaawan-
sowanej globalizacji oraz jak¿e ekspansywnego postêpu technicznego i technologicznego.
Proces ten pozostaje jednak wysoce skomplikowany w obliczu coraz bardziej dynamicznie
zmieniaj¹cego siê otoczenia, a wrêcz wydaje siê niemo¿liwy do przeprowadzenia (zakoñ-
czenia). Co wiêcej, mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e ka¿da taka podjêta próba (anali-
za) zawsze ulega dezaktualizacji, co nie oznacza, ¿e nale¿y z niej rezygnowaæ, lecz w celu
u¿ytecznoœci trzeba j¹ systematycznie uaktualniaæ. Takiego w³aœnie zadania podjêli siê Au-
torzy publikacji zbiorowej zatytu³owanej Bezpieczeñstwo Polski. Wspó³czesne wyzwania

pod redakcj¹ Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyra³y, którzy nakreœlili kluczowe de-
terminanty bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI wieku.

W s³owie wstêpu Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak – wyodrêbni³ istot-
ne zmiany, jakie zasz³y na przestrzeni ostatniej dekady w zakresie pojmowania bezpieczeñ-
stwa i systemu, który je buduje. Przede wszystkim podkreœli³ rozszerzenie siê grona
podmiotów, dziêki którym mo¿na wp³ywaæ na stan bezpieczeñstwa, tym s³owami: „My
wszyscy, bez wzglêdu na zajmowane stanowisko i wykonywan¹ pracê, tworzymy ten sys-
tem. Od nas samych zale¿y, czy bêdzie on dawa³ poczucie bezpieczeñstwa, którego potrze-
bujemy” (s. 7). Co wiêcej, wskaza³ na przyk³adzie Euro 2012 jak wielce zró¿nicowany,
wielop³aszczyznowy i wieloaspektowy, sta³ siê obszar, który dotyka bezpieczeñstwa i jak
wiele instytucji wp³ywa na jego spoistoœæ. A na koniec przypomnia³, ¿e bezpieczeñstwo
Polski nie jest rzecz¹ dan¹ nam raz na zawsze.

Z kolei, we wprowadzeniu, w podobnym tonie wypowiedzia³ siê wspó³redaktor ksi¹¿ki
– Sebastian Wojciechowski – zaznaczaj¹c, ¿e istniej¹ca teoria bezpieczeñstwa nie zawsze
jest w stanie „nad¹¿yæ” za ewolucj¹ i dynamik¹ otaczaj¹cych nas zjawisk. Tym samym, za-
równo z punktu widzenia praktyka z administracji centralnej i teoretyka ze œrodowiska
akademickiego, nadesz³a potrzeba aktualizacji rzeczywistoœci z obszaru bezpieczeñstwa,
w tym przypadku z obszaru bezpieczeñstwa narodowego Polski.

Poprawnie przeprowadzona analiza wymaga wpierw okreœlenia podstaw teoretycz-
nych, a szczególnie zdefiniowania problemu badawczego, w tym pojêæ. Tego zadania
podj¹³ siê Ryszard Ziêba, który omówi³ treœæ i zakres terminu „bezpieczeñstwo Polski”.
Sprowadzi³ je, wydaje siê wbrew powszechnej opinii, przede wszystkim do pewnoœci – sta-
nu przeciwstawnemu zagro¿eniom. W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeñstwo mo¿na
wiêc okreœliæ jako pewnoœæ istnienia i przetrwania, stanu posiadania oraz funkcjonowania
i rozwoju podmiotu. Ju¿ chocia¿by z tego punktu widzenia, jak¿e odwa¿nego i innowacyj-
nego, warto siêgn¹æ do artyku³u i spróbowaæ spojrzeæ na bezpieczeñstwo z perspektywy
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jego umacniania, w³aœnie w kierunku zwiêkszania obiektywnej i subiektywnej pewnoœci
istnienia, przetrwania, posiadania, funkcjonowania i swobód obywatelskich.

W kolejnym rozdziale, autorstwa Jacka Paw³owskiego, podjêta zosta³a ambitna próba
ukazania miêdzynarodowych i narodowych dylematów bezpieczeñstwa na pocz¹tku dru-
giej dekady XX wieku. Z niej przede wszystkim wy³ania siê wieloœæ i niejednoznacznoœæ
oddzia³ywania najwa¿niejszych wspó³czesnych czynników zewnêtrznych na bezpieczeñ-
stwo Polski. Okazuje siê, ¿e w tak specyficznym po³o¿eniu geopolitycznym, w jakim siê
znajdujemy „ma³o które zdarzenie zewnêtrzne czy megatrend rozwojowy s¹ dla Polski sa-
moistnie i jednoznacznie dobre lub z³e” (s. 46). Co wiêcej, zgodnie z intencj¹ Autora, wy-
czuwa siê niewystêpuj¹c¹ wczeœniej z³o¿onoœæ obecnego systemu miêdzynarodowego
i wynikaj¹c¹ z tego stanu niepewnoœæ. Jednak wydaje siê, ¿e analiza konkretnego zagro¿e-
nia da³aby wiêksz¹ satysfakcjê ni¿ ukazanie ich wszystkich. Je¿eli jednak celem mia³o byæ
wskazanie najgroŸniejszego czynnika, czyli szybkoœci rozwoju i kumulacji zagro¿eñ w œwie-
cie poddanym przecie¿ zaawansowanej globalizacji, to artyku³ spe³nia to wymaganie.

W nastêpnym rozdziale uwidacznia siê analogiczny tok myœlenia, czyli w opracowaniu
uchwycono najbardziej istotne ogólne przejawy wspó³czesnej dynamiki miêdzynarodowej.
Wojciech Kostecki, po zaakcentowaniu efektywnoœci pañstwa w neutralizowaniu zagro¿eñ
zewnêtrznych i wewnêtrznych, wyodrêbni³ trzy obszary priorytetowe dla tych, którzy s¹
odpowiedzialni za bezpieczeñstwo Polski: sk³onnoœæ do autodestrukcji Zachodu, niewi-
docznoœæ potencjalnego przeciwnika oraz utrzymywanie przez pañstwa zasobów broni nu-
klearnej i jej rozprzestrzenianie siê. Tym trzem wielkim procesom transformacyjnym
nale¿y siê szczególna uwaga, trzeba poznaæ ich naturê i znaleŸæ na nie skuteczn¹ odpowiedŸ,
aby z sukcesem ochraniaæ polskie spo³eczeñstwo.

W czwartym artykule ksi¹¿ki Jadwiga Kiwerska zajê³a siê kwesti¹ bezpieczeñstwa
w stosunkach polsko-amerykañskich, a dok³adniej ukaza³a trendy z ostatniego æwieræwie-
cza i perspektywy w relacjach Polski z amerykañskim hegemonem. Przedstawiony w syn-
tetyczny sposób rys historyczny uzmys³awia przede wszystkim, jak emocjonaln¹ politykê
zagraniczn¹ prowadzimy i jak trudno nam, a raczej polskim decydentom, racjonalnie po-
dejœæ do punktów zwrotnych w obustronnych relacjach, jak choæby amerykañska (zazwy-
czaj powyborcza) redefinicja priorytetów i zmiana kierunków zainteresowañ. Mimo wielu,
przytoczonych w tekœcie, przesz³ych i istniej¹cych nieporozumieñ, a nawet rozczarowañ,
najistotniejsza konkluzja sprowadza siê jednak do stwierdzenia: „Otó¿, gdyby Polska
w przysz³oœci znalaz³a siê w niebezpieczeñstwie, to krajem, na którego pomoc moglibyœmy
liczyæ najbardziej, s¹ Stany Zjednoczone” (s. 79).

Pi¹ty rozdzia³ rozszerza spektrum analizy o Wspóln¹ Politykê Bezpieczeñstwa i Obron-
ny w obliczu kryzysu na Ukrainie z perspektywy Bia³ej Ksiêgi Bezpieczeñstwa Narodowe-

go RP. Autor – Sebastian Wojciechowski – wypunktowa³ w przejrzysty sposób kluczowe
determinanty tej unijnej idei i tym samym obna¿y³ jej kruch¹, a nawet wydaje siê wrêcz ¿y-
czeniow¹, istotê. Realne spojrzenie, wy³aniaj¹ce siê z tekstu, na WPBiO zmusza do reflek-
sji nad infantyln¹ wiar¹ spo³eczeñstwa polskiego w efektywnoœæ instytucji i organizacji
miêdzynarodowych w neutralizowaniu konfliktów zbrojnych. Warto w tym miejscu przyto-
czyæ fragment artyku³u: „W amerykañskich kalkulacjach Polska nie zajmuje tego samego
miejsca, jakie Ameryka zajmuje w kalkulacjach polskich. Niestety, uwaga ta dotyczy tak¿e
relacji zachodz¹cych na linii Polska – Unia Europejska” (s. 92).

Kolejne artyku³y poruszaj¹ wybrane problemy œciœle powi¹zane z kluczowymi deter-
minantami bezpieczeñstwa narodowego Polski, jak: wp³yw polityki spójnoœci na wyniki
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makroekonomiczne województw; oddzia³ywanie mniejszoœci narodowych na poczucie
bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa polskiego; znaczenie si³ zbrojnych RP w przeciwdzia³aniu
zagro¿eniom niemilitarnym dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego Polski.

Ciekawie zosta³ przedstawiony w¹tek zagro¿enia terrorystycznego, poniewa¿ wpierw
Rafa³ Batkowski podkreœla wa¿n¹ rolê przeciwdzia³ania takiej aktywnoœci ju¿ na etapie ini-
cjuj¹cym, a nastêpnie Artur Wejkszner ukazuje skutki pokrewnych zaniedbañ, czego efek-
tem jest rosn¹cy w si³ê i wp³ywy globalny ruch d¿ihadystyczny. Pierwszy, uwydatnia
potrzebê szczególnej troski o w³aœciwe relacje administracji i s³u¿b odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo ze wszystkimi mieszkañcami w celu wspólnej, skutecznej walki z terroryz-
mem. „Asymetria w zachowaniu terrorystów powinna spotkaæ siê z asymetryczn¹ odpowie-
dzi¹ zagro¿onego œrodowiska” (s. 148). Drugi, przestrzega przed zbytnim ignorowaniem
radykalnego islamu, szczególnie kiedy jego zasiêg przy obecnie wysoce zaawansowanej
globalizacji sta³ siê w praktyce nieograniczony. „¯adne dzia³ania kontrterrorystyczne nie s¹
w stanie zapobiec dalszemu rozwojowi jego struktur” (s. 160).

Kolejni autorzy ponownie poruszaj¹ interesuj¹ce w¹tki powi¹zane z bezpieczeñstwem
narodowym Polski w obrêbie konkretnego zagadnienia. Pojawia siê kwestia ochrony lot-
nictwa cywilnego w kontekœcie aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym wraz
z metodami ich badania, a tak¿e próba omówienia zagadnieñ teoretycznych i uwarunkowañ
realizacyjnych polityki bezpieczeñstwa ekonomicznego Polski. Co wiêcej, poszerzanie siê
zakresu bezpieczeñstwa i wraz z nim przestrzeni zabezpieczanej przez szeroko rozumiany
sektor publiczny, prowadzi do wykszta³cenia siê kolejnych kategorii bezpieczeñstwa, np.:
ekologicznego, energetycznego, fizycznego, informatycznego, kulturowego, psychiczne-
go, socjalnego itp. W omawianej publikacji odzwierciedli³a siê tak¿e ta tendencja, a zatem
poruszone zosta³y zagadnienia zwi¹zane z: bezpieczeñstwem ludzkim, bezpieczeñstwem
spo³ecznym, bezpieczeñstwem teleinformatycznym i bezpieczeñstwem zdrowotnym, czêœæ
w kontekœcie Bia³ej Ksiêgi Bezpieczeñstwa Narodowego RP. W pierwszym przypadku Au-
torka – Anna Potyra³a – identyfikuje miejsce koncepcji bezpieczeñstwa ludzkiego w syste-
mie bezpieczeñstwa RP, co pozwoli³o okreœliæ stopieñ zgodnoœci polskich rozwi¹zañ w tym
wzglêdzie z wytycznymi miêdzynarodowymi. W drugim, przedmiot badañ g³ównie spro-
wadza siê do zawi³oœci zwi¹zanych z prób¹ ustanowienia kategorii „jakoœæ ¿ycia” jako
miernika bezpieczeñstwa spo³ecznego. Okazuje siê, ¿e brak spójnoœci spo³ecznej oraz po-
szerzaj¹cy siê zakres pojêciowy samego pojêcia bezpieczeñstwa spo³ecznego znacznie
ogranicza mo¿liwoœci eksplanacyjne. Sugerowana kategoria nie dostarcza wielu informacji
kluczowych w relacjach miêdzy pañstwem a obywatelem. W trzecim przypadku Autor – Jê-
drzej Skrzypczak – dotyka jak¿e kluczowej determinanty bezpieczeñstwa Polski w dobie
spo³eczeñstwa informacyjnego. Wydaje siê, ¿e obecnie bez zapewnienia bezpieczeñstwa
teleinformatycznego nie mo¿na myœleæ o efektywnym neutralizowaniu zagro¿eñ w innych
obszarach, w tym nowych ryzyk. Co wiêcej, w zglobalizowanym œwiecie dzia³alnoœæ w tym
zakresie „wymaga nie tylko wprowadzenia w³aœciwych mechanizmów i technologii pre-
wencji i ochrony systemów informatycznych, ale tak¿e stworzenia odpowiednich ponadna-
rodowych i paneuropejskich instrumentów prawnych” (s. 226). W ostatnim przypadku
problematyka bezpieczeñstwa zdrowotnego zawarta w dwóch koñcowych artyku³ach obej-
muje: metodologiê badañ w nadzwyczajnych zagro¿eniach œrodowiskowych oraz kwestie
znaczenia zdrowia jako zasadniczej wartoœci w ¿yciu cz³owieka. Pierwszy w¹tek podejmu-
je Jerzy Konieczny i ju¿ na wstêpie podkreœla jak szczególnym „wyzwaniem dla systemów
ochrony zdrowia i zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych s¹ nadzwyczajne zagro¿enia
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w nastêpstwie katastrof, które musz¹ byæ badane w celu maksymalnego ograniczenia strat
ludzkich, materialnych i kulturowych” (s. 228). Ten ostatni problem w Polsce wydaje siê
obecnie bardzo zaniedbany, co objawia siê niewielk¹ iloœci¹ opracowañ konkretnych kata-
strof (case study). W celu poprawy tego stanu Autor dostarcza know-how w zakresie metod
gromadzenia danych i analiz statystycznych. Co wiêcej, prezentuje drogê postêpowania ba-
dawczego, w szczególnoœci okreœla ramy czasowe, zwraca uwagê na ocenê jakoœci badania
pod wzglêdem ich dostêpnoœci i kompletnoœci, przekonuje do odwa¿nej choæ ostro¿nej in-
terpretacji wyników oraz eksponuje rolê informacji zwrotnych (zaleceñ, rekomendacji)
w kierunku utylitarnoœci badañ opartych na case study. Kolejnych spostrze¿eñ z obszaru
zdrowotnego dostarcza Miros³aw Skar¿yñski, który nakreœla pierwotne znaczenie bezpie-
czeñstwa zdrowotnego w stosunku do innych kategorii bezpieczeñstwa. W konsekwencji
przeprowadzonej analizy nad problematyk¹ zdrowotn¹ jednoznacznie rozstrzyga lapidar-
nie sformu³owany dylemat „rakiety czy zdrowie” na korzyœæ w³aœnie zdrowia. Wrêcz pro-
ponuje, aby traktowaæ bezpieczeñstwo zdrowotne jako priorytetowe zadanie dla szeroko
pojêtego sektora publicznego.

Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka ewidentnie s³u¿y procesom aktualizacyj-
nym wiedzy o bezpieczeñstwie narodowym RP. Porusza siê w niej kluczowe determinanty
stabilizuj¹ce i destabilizuj¹ce stan i poczucie bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa polskiego.
Wpisuje siê w potrzebê dostarczania najnowszej wiedzy, choæ naturalnie w ograniczonym
obszarze, ale co wa¿niejsze wychodzi naprzeciw spo³ecznej potrzebie kompleksowego mi-
nimalizowania ryzyk, czyli ¿¹daniom poszukiwania potencjalnych zagro¿eñ w ka¿dej dzie-
dzinie ¿ycia w celu ich identyfikacji i likwidacji. Ju¿ choæby z tego punktu widzenia
recenzowana publikacja jest warta przestudiowania, zw³aszcza przez przedstawicieli admi-
nistracji publicznej.

Maciej MAGIERA

Poznañ
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Tomasz R. Aleksandrowicz, Œwiat w sieci. Pañstwa, spo³eczeñ-
stwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeñ-
stwa narodowego, Difin, Warszawa 2014, ss. 257.

Zmiany, jakie nast¹pi³y w stosunkach miêdzynarodowych na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesiêciu lat, wywar³y znacz¹cy wp³yw na wiêkszoœæ sfer ludzkiego ¿ycia. Upadek
œwiata dwubiegunowego, postêp technologiczny, procesy globalizacyjne, wzrost wspó³za-
le¿noœci czy te¿ pojawienie siê nowych podmiotów w stosunkach miêdzynarodowych spra-
wi³y, ¿e zmieni³a siê równie¿ rola i pozycja pañstwa we wspó³czesnym œwiecie. To z kolei
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ nowego postrzegania kwestii bezpieczeñstwa, którego przed-
miot, jak i podmiot uleg³ przemianom.

Uwzglêdniaj¹c dokonuj¹ce siê zmiany w stosunkach miêdzynarodowych po zakoñcze-
niu zimnej wojny oraz ich wp³yw na bezpieczeñstwo pañstwa, Tomasz Aleksandrowicz
w swoim najnowszym dziele podj¹³ próbê zdefiniowania nowego paradygmatu bezpieczeñ-
stwa narodowego i miêdzynarodowego. Autor chcia³ w ten sposób uzupe³niæ dotychczaso-
we postrzeganie tego zagadnienia, wywodz¹ce siê ze szko³y realistycznej, neoliberalnej
i konstruktywistycznej, o realia œwiata multicentrycznego, w którym wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
podmioty pozapañstwowe. Do osi¹gniêcia zamierzonego celu pos³u¿y³ siê koncepcj¹ spo³e-
czeñstwa sieciowego i sieciocentrycznoœci. Koncepcja ta zak³ada, ¿e pañstwa z jednej strony
posiadaj¹ strukturê sieciow¹, a z drugiej same funkcjonuj¹ w sieci jako œrodowisku dzia³ania,
co zdaniem Autora determinuje kszta³t wspó³czesnego bezpieczeñstwa narodowego.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z 8 rozdzia³ów oraz wprowadzenia, zakoñczenia i bibliografii. Znaj-
duj¹ siê w niej ponadto wykresy i tabele, które stanowi¹ przejrzyste i syntetyczne uzu-
pe³nienie omawianych zagadnieñ. Walorem pracy s¹ równie¿ zamieszczone na koñcu
ka¿dego rozdzia³u podsumowania zawieraj¹ce zwiêŸle sformu³owane wnioski. Interdyscy-
plinarne podejœcie do tematu przejawia siê w odwo³aniu siê do dorobku ró¿nych dziedzin
nauki w poszczególnych czêœciach publikacji.

W pierwszym rozdziale Tomasz Aleksandrowicz podj¹³ siê analizy zmian na arenie
miêdzynarodowej, które nast¹pi³y po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego. Porusza w nim rów-
nie¿ zagadnienie wzrostu wspó³zale¿noœci, postêpuj¹cych procesów globalizacyjnych
i zmiany uk³adu si³. G³ówn¹ uwagê poœwiêca zmianie pozycji pañstwa w stosunkach miê-
dzynarodowych ze wzglêdu na pojawienie siê nowych podmiotów niepañstwowych.

Drugi rozdzia³ traktuje o zmianach dokonuj¹cych siê w dziedzinie technologii komuni-
kacyjnych. W tym miejscu opisane zosta³y równie¿ kwestie zwi¹zane z pojawieniem siê
spo³eczeñstwa informacyjnego i znaczenia informacji w rozwoju sieci spo³ecznych oraz
cyberprzestrzeni. Wszystko to zosta³o poruszone w kontekœcie wp³ywu na bezpieczeñstwo
pañstwa i funkcjonowanie spo³eczeñstwa.

W trzeciej czêœci, wykorzystuj¹c dorobek wczeœniejszych badañ, przeanalizowano
zmiany, jakie nast¹pi³y w œrodowisku bezpieczeñstwa pod wzglêdem przedmiotowym
i podmiotowym. Autor zwróci³ uwagê na nasilenie siê zagro¿eñ o charakterze pozamilitar-
nym, a tak¿e pojawienie siê nowych podmiotów generuj¹cych zagro¿enie.

Czwarty rozdzia³ odnosi siê do funkcjonowania pañstwa i spo³eczeñstwa w œwietle za-
chodz¹cych zmian cywilizacyjnych. Rozwa¿ania skupiaj¹ siê na przedstawieniu zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych skutków tego zjawiska.
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Pi¹ta czêœæ publikacji poœwiêcona zosta³a regulacjom prawnomiêdzynarodowym w za-
kresie u¿ycia si³y. Skonfrontowano normy dotycz¹ce uprawnienia do u¿ycia si³y zbrojnej
w stosunkach miêdzynarodowych oraz dozwolonych œrodków i sposobów walki z pa-
nuj¹cymi realiami. Sk³oni³o to Autora do rozwa¿añ na temat aktualnoœci obowi¹zuj¹cych
regulacji i praktyk stosowanych przez pañstwa w kwestii ich interpretacji.

Rozdzia³ szósty to próba wypracowania nowego sieciowego paradygmatu bezpieczeñ-
stwa. Pos³u¿y³a temu analiza relacji zachodz¹cych miêdzy podmiotem, przedmiotem a œro-
dowiskiem bezpieczeñstwa. Przeprowadzone badania wskaza³y na koniecznoœæ odejœcia od
pañstwo-centrycznego postrzegania stosunków miêdzynarodowych oraz wystêpowania
sieciowego charakteru wewnêtrznych i zewnêtrznych relacji pañstwa.

W siódmym rozdziale poddano analizie dokumenty strategiczne Stanów Zjednoczo-
nych, ChRL, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, S³owacji, Ukrainy, Litwy, Izraela
i Szwajcarii. Ponadto znacz¹c¹ czêœæ rozdzia³u poœwiêcono na studia Strategicznego
Przegl¹du Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2010–2012.
Badanie to mia³o na celu zweryfikowanie, czy w strategiach bezpieczeñstwa wy¿ej wy-
mienionych pañstw sieciowy paradygmat bezpieczeñstwa znajduje swoje praktyczne od-
zwierciedlenie.

Ostatnia ósma czêœæ ksi¹¿ki to prognoza na przysz³oœæ. Tomasz Aleksandrowicz przed-
stawi³ w tym miejscu autorsk¹ wizjê œrodowiska bezpieczeñstwa w perspektywie kolejnych
25 lat. Jest to na pewno œmia³e rozwi¹zanie, bior¹c pod uwagê tempo zmian i nasz ograni-
czony wp³yw na nie. Uwzglêdniaj¹c jednak przy tym dystans, z jakim Autor podchodzi do
tej próby, z pewnoœci¹ jest to jeden z najciekawszych i najbardziej intryguj¹cych fragmen-
tów publikacji.

Ksi¹¿ka Tomasza Aleksandrowicza jest warta polecenia nie tylko osobom zajmuj¹cym
siê problematyk¹ bezpieczeñstwa narodowego, ale tak¿e wszystkim tym, którzy szerzej in-
teresuj¹ siê wspó³czesnymi stosunkami miêdzynarodowymi. Jednoczeœnie ze wzglêdu na
logiczne i przejrzyste przedstawienie omawianych problemów oraz zrozumia³y jêzyk pub-
likacji stanowi ona ciekaw¹ pozycjê równie¿ dla osób spoza œwiata nauki. Ponadto liczne
przyk³ady, jakie przytacza Autor, utwierdzaj¹ czytelnika w przekonaniu o aktualnoœci poru-
szanych przez niego kwestii. Niemniej jednak skompresowanie tak obszernego zagadnie-
nia, jakim jest bezpieczeñstwo narodowe i co wiêcej, próba przedstawienia go z ró¿nych,
z³o¿onych perspektyw w stosunkowo niewielkiej objêtoœciowo ksi¹¿ce, mo¿e pozostawiaæ
pewien niedosyt. Warto zatem potraktowaæ tê lekturê jako bazê do dalszej wnikliwej anali-
zy omawianego tematu.

Aleksandra GOLUS

Poznañ
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Daisuke Akimoto, Japan As a ‘Global Pacifist State’: Its Changing
Pacifism and Security Identity, Peter Lang, Berno 2013, ss. 281.

O japoñskim pacyfizmie napisano ju¿ wiele, zarówno w literaturze japoñskiej, jak
i œwiatowej. Wraz z objêciem urzêdu premiera przez Shinzô Abe zagadnienie to powróci³o
na wokandê, pod postaci¹ koncepcji „aktywnego pacyfizmu” i planów zmiany polityki bez-
pieczeñstwa Japonii. Da³o to asumpt do kolejnej analizy japoñskiej historii pacyfizmu, choæ
nie³atwo o nowe konkluzje w tym temacie. Japan As a ‘Global Pacifist State’: Its Changing

Pacifism and Security Identity autorstwa Daisuke Akimoto jest swego rodzaju nowoœci¹
w tej kategorii – monografia wprowadza m.in. nowe tezy badawcze do teorii japoñskiego
pacyfizmu i analizuje japoñsk¹ to¿samoœæ bezpieczeñstwa pod k¹tem teorii stosunków
miêdzynarodowych. O nowatorskim podejœciu do tematu œwiadczy m.in. analiza korela-
cji pomiêdzy ewolucj¹ cech japoñskiego pacyfizmu a zmianami w japoñskiej to¿samoœci
bezpieczeñstwa, co, jak podkreœla Autor we wstêpie ksi¹¿ki, dotychczas nie znalaz³o wy-
jaœnienia w literaturze. Dodatkowo, do zbioru pojawiaj¹cych siê na przestrzeni ostatnich
dekad odmian japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa, Autor wprowadza definicjê to¿sa-
moœci „globalnego pañstwa pacyfistycznego” (ang. global pacifist state). W opinii
D. Akimoto koncepcja ta bêdzie dominant¹ japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa w nad-
chodz¹cych latach.

Ksi¹¿ka jest pierwsz¹ monografi¹ D. Akimoto, opart¹ o wczeœniejsz¹ pracê doktorsk¹,
i stanowi opis przemian japoñskiego pacyfizmu oraz ich konsekwencji dla japoñskiej to¿sa-
moœci bezpieczeñstwa. Tematem przewodnim jest historyczny proces ewolucji japoñskiego
pacyfizmu z „negatywnego” na „pozytywny”, w odpowiedzi na zmiany w uk³adzie si³
w Azji i na œwiecie. G³ównym celem monografii jest odpowiedŸ na pytania: co doprowa-
dzi³o do powy¿szej zmiany i w jaki sposób przemiana ta wp³ywa na japoñsk¹ to¿samoœæ
bezpieczeñstwa. Autor rozwa¿a powy¿sze zagadnienia chronologicznie, w p³aszczyznach
wyznaczonych przez kilka historycznych okresów lub wydarzeñ. S¹ to kolejno: lata
1945–1990, udzia³ Japoñskich Si³ Samoobrony w misjach pokojowych ONZ, amerykañska
wojna z terroryzmem oraz plany rewizji konstytucji Japonii. Autor przedstawia te¿ analizê
poszczególnych modeli japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa w odniesieniu do nurtów
naukowych w teorii stosunków miêdzynarodowych: liberalizmu klasycznego, neoliberaliz-
mu, realizmu klasycznego, neorealizmu oraz konstruktywizmu. Proponuje zatem nastê-
puj¹ce modele: 1) Japonia jako pañstwo pacyfistyczne (liberalizm klasyczny); 2) Japonia
jako aktywny cz³onek si³ pokojowych ONZ (neoliberalizm); 3) Japonia jako „normalne”
pañstwo (klasyczny realizm); 4) Japonia jako sojusznik USA (neorealizm). Jak wyjaœnia
D. Akimoto, ¿adna z teorii stosunków miêdzynarodowych sama w sobie nie mo¿e stanowiæ
wyjaœnienia dla japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa, a wiêc Autor proponuje podejœcie
konstruktywistyczne – analiza powinna byæ kompleksowa i eklektyczna. Innymi s³owy to,
co mo¿e byæ wyjaœnione za pomoc¹ teorii realistycznych (np. d¹¿enie Japonii do „normali-
zacji” si³y militarnej) musi byæ uzupe³nione przez teorie – w danym przypadku – liberalis-
tyczne (np. anga¿owanie siê w misje pokojowe ONZ).

Recenzowana monografia sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów z wyró¿nionym wstêpem
i podsumowaniem. Ka¿dy z rozdzia³ów omawia jeden z piêciu okresów i wydarzeñ histo-
rycznych, które w sposób znacz¹cy wp³ynê³y na kszta³towanie siê kolejnych modeli japoñ-
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skiej to¿samoœci bezpieczeñstwa. Jak ju¿ nadmieniono powy¿ej, mamy tu kolejno: 1) lata
1945–1990; 2) udzia³ Japoñskich Si³ Samoobrony w misji pokojowej ONZ w Kambod¿y;
3) udzia³ Japoñskich Si³ Samoobrony w misji pokojowej ONZ w Timorze Wschodnim;
4) Japonia jako sojusznik USA i odpowiedŸ na amerykañsk¹ wojnê z terroryzmem oraz
5) plany rewizji konstytucji Japonii. Dodatkowo w ka¿dym z rozdzia³ów znajdziemy
omówienie japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa z perspektywy g³ównych nurtów teorii
stosunków miêdzynarodowych. Ksi¹¿ka opatrzona jest pokaŸn¹ bibliografi¹ w jêzyku ja-
poñskim i angielskim, z uwzglêdnieniem najwa¿niejszych dzie³ dotycz¹cych teorii sto-
sunków miêdzynarodowych.

Wstêp do monografii stanowi¹ rozwa¿ania teoretyczne na temat modeli japoñskiej to¿-
samoœci bezpieczeñstwa. Autor dokonuje doœæ szczegó³owej analizy literatury przedmiotu.
W sposób wyraŸny podkreœla równie¿ cel pracy oraz wyszczególnia hipotezy badawcze.
G³ównymi celami Autora jest zarys przyczyn pojawienia siê „pozytywnego pacyfizmu”,
okreœlenie perspektyw dla normalizacji militarnej Japonii oraz analiza wp³ywu „pozytyw-
nego pacyfizmu” na japoñsk¹ to¿samoœæ bezpieczeñstwa. Niniejsza czêœæ pracy zawiera
równie¿ uzasadnienie celowoœci teoretycznego podejœcia do tematu japoñskiej to¿samoœci
bezpieczeñstwa oraz opis metodologii przeprowadzonych badañ.

Rozdzia³ pierwszy przedstawia zarys historyczny japoñskiej polityki bezpieczeñstwa
w latach 1945–1990. D. Akimoto definiuje genezê „negatywnego pacyfizmu” oraz wyjaœ-
nia jego wp³yw na politykê bezpieczeñstwa i to¿samoœæ bezpieczeñstwa od wczesnych lat
powojennych do zakoñczenia zimnej wojny. Historia „negatywnego pacyfizmu” przedsta-
wiona jest tu w oparciu o analizê faktograficzn¹ – punktami odniesienia s¹ tak wa¿ne wyda-
rzenia, jak: okres amerykañskiej okupacji, uchwalenie japoñskiej konstytucji, wybuch
wojny koreañskiej, zawi¹zanie sojuszu japoñsko-amerykañskiego w 1951 r. czy wojna
w Wietnamie. W odczuciu recenzentki Autor s³usznie wyznacza ramy czasowe w oparciu
o ówczesny charakter japoñskiej polityki bezpieczeñstwa – od lat powojennych po koniec
polityki zimnowojennej i rozpoczêcie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Dwa ostatnie
wydarzenia sta³y siê bowiem przyczynkiem do rewizji dotychczasowej polityki bezpie-
czeñstwa w Japonii, a wiêc redefinicji znaczenia Si³ Samoobrony i sojuszu z USA oraz do
reinterpretacji pacyfistycznej konstytucji. Jak zaznacza Autor, powy¿sza cezura czasowa
wyznacza równie¿ okres trwania „pañstwa pacyfistycznego” (ang. pacific state) jako domi-
nanty w japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa.

Rozdzia³y drugi i trzeci stanowi¹ analizê studiów przypadku uczestnictwa Japoñskich
Si³ Samoobrony w misjach pokojowych ONZ w Kambod¿y i Timorze Wschodnim. Autor
szczegó³owo nakreœla t³o historyczne i sytuacjê polityczn¹ w tych pañstwach oraz wskazuje
znaczenie uczestnictwa Japonii w obu misjach dla zmiany japoñskiej to¿samoœci bezpie-
czeñstwa. Wed³ug D. Akimoto, uchwalenie w 1992 r. Prawa o wspó³pracy [z ONZ] w ope-
racjach pokojowych (ang. Peace Cooperation Law), a nastêpnie udzia³ Si³ Samoobrony
w operacjach ONZ sprawi³, ¿e Japonia z pañstwa pacyfistycznego (pacifist state) sta³a siê
cz³onkiem miêdzynarodowych si³ pokojowych (peacekeeper). To z kolei, jak zauwa¿a Au-
tor, wskazuje na pocz¹tki „pozytywnego pacyfizmu” w Japonii i podjêcie dzia³añ w kierun-
ku militarnej normalizacji pañstwa.

Rozdzia³ czwarty analizuje odpowiedŸ ówczesnego rz¹du japoñskiego oraz reakcjê opi-
nii publicznej na zamachy terrorystyczne w USA z 11 wrzeœnia 2001 r. i na amerykañsk¹
wojnê z terroryzmem. Autor opisuje w jakim stopniu sytuacja wewnêtrzna i zewnêtrzna
wp³ynê³y na decyzje rz¹du o wys³aniu japoñskich okrêtów na Ocean Indyjski i Si³ Samo-
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obrony na wojnê w Iraku. W opinii Autora, w tym okresie nast¹pi³a ponowna zmiana japoñ-
skiej to¿samoœci bezpieczeñstwa – z sojusznika USA Japonia sta³a siê miêdzynarodowym
inicjatorem budowania pokoju (peacebuilder).

Na rozdzia³ pi¹ty sk³adaj¹ siê rozwa¿ania na temat rewizji konstytucji i ewentualnych
konsekwencji dla japoñskiego pacyfizmu i to¿samoœci bezpieczeñstwa. Autor dodatkowo
wprowadza tytu³ow¹ koncepcjê Japonii jako „œwiatowego pañstwa pacyfistycznego” (ang.
global pacifist state). Jak wyjaœnia A. Daisuke, koncepcja ta stanowi po³¹czenie elementów
to¿samoœci pañstwa pacyfistycznego („negatywny pacyfizm”) i Japonii anga¿uj¹cej siê
w operacje ONZ („pozytywny pacyfizm”). W jego przekonaniu, mimo ¿e japoñska to¿sa-
moœæ bezpieczeñstwa „dryfuje” pomiêdzy wizerunkami pañstwa pacyfistycznego, sojusz-
nika USA, cz³onka si³ pokojowych ONZ i „normalnego” pañstwa, to¿samoœæ „œwiatowego
pañstwa pacyfistycznego” jest tu cech¹ nadrzêdn¹. Wed³ug tezy Autora to w³aœnie ta kon-
cepcja bêdzie determinowaæ charakter japoñskiej polityki bezpieczeñstwa w nadcho-
dz¹cych latach niezale¿nie od sytuacji wewnêtrznej i miêdzynarodowej.

Zwieñczeniem monografii jest podsumowanie rozwa¿añ teoretycznych dotycz¹cych
japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa oraz weryfikacja g³ównych hipotez badawczych.
Autor dokonuje prognozy ewolucji japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa i ponownie pod-
kreœla stwierdzenie, ¿e jej dominant¹ w najbli¿szych latach bêdzie koncepcja „globalnego
pañstwa pacyfistycznego” oparta zarówno na elementach „negatywnego”, jak i „pozytyw-
nego pacyfizmu”.

Z uwagi na afiliacjê Autora1 mo¿e pojawiæ siê obawa o obiektywizm naukowy w bada-
niach dotycz¹cych japoñskiego pacyfizmu, uczestnictwa Japoñskich Si³ Samoobrony w mi-
sjach pokojowych ONZ oraz w kwestii tak dyskusyjnej, jak rewizja konstytucji. Ksi¹¿ka
napisana jest jednak obiektywnie, z uwzglêdnieniem argumentów i stanowisk badaczy ja-
poñskiej polityki z ró¿nych krêgów. Autor co prawda kilkakrotnie wspomina o roli, jak¹
odegra³a partia Kômeitô w przemianie japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa, jednak
w opinii recenzentki jest to akurat zalet¹ niniejszej publikacji, choæby dlatego, i¿ dzia³al-
noœæ tej partii bywa opisywana w literaturze doœæ pobie¿nie. Ksi¹¿ka jest przede wszystkim
omówieniem ewolucji japoñskiej polityki i to¿samoœci bezpieczeñstwa, kszta³tuj¹cych siê
na tle najwa¿niejszych dla Japonii wydarzeñ od czasów powojennych do wspó³czesnoœci.
Monografiê cechuje doœæ szeroka perspektywa badawcza – wnikliwa analiza t³a historycz-
nego i politycznego poszczególnych okresów japoñskiej polityki bezpieczeñstwa jest
wartoœciowym studium historii japoñskiego pacyfizmu. Du¿ym walorem pracy, rów-
nie¿ z jêzykowego punktu widzenia, s¹ znajduj¹ce siê w tekœcie t³umaczenia fragmen-
tów japoñskich ustaw i publicznych wypowiedzi japoñskich polityków. Na dodatkowe
wyró¿nienie zas³uguje równie¿ konceptualizacja japoñskiego pacyfizmu na podstawie
wybranych nurtów naukowych: realizmu klasycznego, neorealizmu, liberalizmu kla-
sycznego, neoliberalizmu oraz konstruktywizmu. Tego typu rozwa¿ania teoretyczne
z pewnoœci¹ stanowi¹ o oryginalnoœci monografii, choæ dla teoretyków stosunków miê-
dzynarodowych mog¹ one nie wyczerpywaæ tematu. Niemniej jednak Japan As a ‘Global
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1 Akimoto Daisuke jest obecnie adiunktem na Uniwersytecie Sôka w Tokio. Uniwersytet ten zo-
sta³ za³o¿ony z inicjatywy Sôka Gakkai – organizacji buddyjskiej, której cz³onkowie byli równie¿
za³o¿ycielami partii Kômeitô. Choæ partia ju¿ w latach 70. oficjalnie oœwiadczy³a, ¿e dzia³a niezale¿-
nie od organizacji, cz³onkowie Sôka Gakkai nadal aktywnie dzia³aj¹ w partii. Inne publikacje D. Aki-
moto wskazuj¹ na zainteresowanie Autora kwestiami zwi¹zanymi z Kômeitô.



Pacifist State’: Its Changing Pacifism and Security Identity jest ciekawym i rzetelnym
opracowaniem tematyki wspó³czesnego pacyfizmu w Japonii. Ze wzglêdu na interdyscy-
plinarny charakter i obszerne zestawienie anglojêzycznych i japoñskojêzycznych mate-
ria³ów Ÿród³owych, recenzowana publikacja bêdzie z pewnoœci¹ u¿yteczna zarówno dla
politologów, jak i japonistów.

Paulina WARCHO£

Poznañ
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Agnieszka Bryc, Izrael 2020 skazany na potêgê?, Poltext,

Warszawa 2014, ss. 268.

Polityka bezpieczeñstwa realizowana przez kolejne izraelskie rz¹dy nie zawsze spotyka
siê ze zrozumieniem na œwiecie. Gra interesów prowadzona przez inne pañstwa w tym re-
gionie dodatkowo nie u³atwia zrozumienia sytuacji, w której znajduje siê pañstwo ¿ydow-
skie. Bliski Wschód i z³o¿onoœæ problemów tam wystêpuj¹cych powoduje, i¿ poddanie
analizie i prognozowanie na temat rozwoju któregokolwiek z tamtejszych pañstw wymaga
od naukowca bogatej wiedzy i umiejêtnoœci analitycznych.

To w³aœnie problematyka polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Izraela analizowana
jest w monografii Agnieszki Bryc Izrael 2020 skazany na potêgê?. Ksi¹¿ka zosta³a opu-
blikowana przez wydawnictwo Poltext, a patronat nad ni¹ objê³o Centrum Stosunków
Miêdzynarodowych. W ramach struktury tekstu wyodrêbniono wprowadzenie i szeœæ roz-
dzia³ów. Co mo¿e byæ interesuj¹ce dla czytelnika, klasyczne zakoñczenie zosta³o w tej po-
zycji zast¹pione analiz¹ SWOT w opisywanej perspektywie roku 2020. Dodatkowo ksi¹¿kê
uzupe³niaj¹ dwa za³¹czniki zawieraj¹ce chronologiê rz¹dów w Izraelu oraz notki biogra-
ficzne premierów uszeregowane w kolejnoœci alfabetycznej.

Ju¿ we wprowadzeniu Autorka podkreœla, i¿ dostrzega zapotrzebowanie na zaprezento-
wanie bie¿¹cych wydarzeñ w regionie bliskowschodnim z punktu widzenia Izraela. Argu-
mentuje to iloœci¹ nap³ywaj¹cych niezweryfikowanych informacji, które niejednokrotnie
obarczone s¹ b³êdnymi stereotypami. Ide¹ tej ksi¹¿ki jest bowiem przedstawienie s³abych
i silnych stron Izraela w kontekœcie okolicznoœci miêdzynarodowych, z którymi musi siê
mierzyæ. Niestety zarówno we wprowadzeniu, jak i w kolejnych rozdzia³ach Autorka nie
t³umaczy dlaczego wybra³a perspektywê akurat roku 2020.

Pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki poœwiêcony jest uwarunkowaniom polityki prowadzonej
przez rz¹d Izraela. W bardzo treœciwy sposób zaprezentowane s¹ w nim informacjê na temat
czynników geograficznych, takich jak: wielkoœæ pañstwa, kwestie d³ugoœci granic z posz-
czególnymi s¹siadami, czy te¿ problem, jaki niesie ze sob¹ rozproszenie partyjne w Knese-
cie. To w³aœnie niewielki obszar, jaki zajmuje pañstwo ¿ydowskie sk³ania Autorkê do
postawienia tezy, i¿ jest to g³ówny powód, dla którego kolejne rz¹dy Izraela k³ad¹ nacisk na
wyprzedzaj¹c¹ strategiê militarn¹. Jak argumentuje A. Bryc, wojna defensywna mog³aby
byæ dla Izraela fatalna w skutkach, choæby z faktu, i¿ samoloty startuj¹ce nawet z Egiptu s¹
w stanie osi¹gn¹æ jego terytorium w ci¹gu jednej minuty.

W opisie czynników przedstawiono zarówno elementy postrzegane w kategorii hard

power, jak i soft power. Czytelnik zapozna siê z informacjami na temat dzia³alnoœci i finan-
sowania IDF – Israel Defence Forces. Autorka przedstawia równie¿ szacunkowe prognozy
finansowania armii do roku 2017. Zainteresowaæ mo¿e równie¿ zestawienie, w którym
porównywane s¹ bud¿ety obronne, populacja, wielkoœæ armii oraz liczba rezerwistów
w Izraelu oraz Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Iranie, Jordanii, Libanie i Syrii. Sporo uwagi
Agnieszka Bryc poœwiêca równie¿ tematyce broni j¹drowej w Izraelu. Choæ na wstêpie
tego opisu podkreœla ona, ¿e izraelskie w³adze nigdy oficjalnie nie przyzna³y siê do posia-
dania broni j¹drowej, to doœæ precyzyjnie opisuje równoczeœnie proces, w jakim w rzeczy-
wistoœci mog³y wejœæ w posiadanie tej broni. Autorka prezentuje równie¿ tzw. strategiê
dwuznacznoœci, jak¹ przyjê³y wówczas w³adze w kontekœcie wypowiadania siê na ten te-
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mat. Dostrzega ona te¿ koszty realizacji programu j¹drowego – zarówno ekonomiczne, jak
i polityczne (tj. przyczynianie siê do wyœcigu zbrojeñ w regionie). Swego rodzaju odpowie-
dzi¹ na ów wyœcig jest równie¿ opisany system Iron Dome. Podkreœlona zosta³a jego 84%
skutecznoœæ w trakcie trwania operacji Filar Obrony, choæ równoczeœnie zauwa¿one zo-
sta³y gigantyczne koszty z nim zwi¹zane – niejednokrotnie wiêksze od potencjalnych strat
wywo³anych przez nieprzechwycony pocisk.

Z pozosta³ych czynników przeanalizowanych przez Autorkê na uwagê zas³uguj¹ rów-
nie¿ kwestie problemów demograficznych w Izraelu, zwi¹zane z rosn¹c¹ liczb¹ ortodoksyj-
nych ¯ydów, co bezpoœrednio mo¿e mieæ wp³yw na przysz³y podzia³ si³ w Knesecie, a co za
tym idzie i decyzje polityczne. Czytelnika zainteresowaæ mo¿e tak¿e opis sytuacji gospo-
darczej w tym pañstwie, opartej w du¿ej mierze o wysokie technologie i zapewniaj¹cy doœæ
niski poziom bezrobocia (g³ównie wœród ludnoœci ¿ydowskiej).

Bardzo szczegó³owo ukazany zosta³ te¿ problem palestyñski. Agnieszka Bryc rozpo-
czyna opis od kolejnych aliji, czyli migracji ludnoœci ¿ydowskiej z powrotem do Palestyny.
Kwestia powstania pañstwa Izrael w 1948 roku i zwi¹zanych z tym dzia³añ wojennych
p³ynnie przechodzi natomiast w analizê powsta³ej w ich wyniku problematyki palestyñ-
skich uchodŸców. Autorka prezentuje miêdzy innymi statystyki dotycz¹ce szacowanej licz-
by ludnoœci palestyñskiej na œwiecie z podzia³em na Izrael, pañstwa arabskie oraz Zachodni
Brzeg Jordanu i Strefê Gazy. Uwagê czytelnika mog¹ zwróciæ jednak informacje przedsta-
wiane z bie¿¹cej sytuacji arabskich mieszkañców pañstwa ¿ydowskiego. A. Bryc podkreœla
bowiem, i¿ otrzymuj¹ oni nieproporcjonalnie mniej funduszy ni¿ wynika³oby to ze struktu-
ry demograficznej pañstwa. Stawia ona równie¿ tezê, i¿ w zwi¹zku z tym jest to przyczyna
wolniejszego rozwoju miast zdominowanych przez ludnoœæ arabsk¹, co w dalszej konse-
kwencji prowadzi do wy¿szego poziomu bezrobocia i ni¿szego poziomu edukacji. Najwa¿-
niejszym jednak punktem rozwa¿añ Autorki w kontekœcie relacji izraelsko-palestyñskich
jest proces pokojowy i mo¿liwe rozwi¹zania, które przedstawione s¹ z punktu widzenia
Izraela. Za interesuj¹ce nale¿y uznaæ przedstawienie w formie tabeli zmian pozycji Izraela
w stosunku do kolejnych negocjacji z przedstawicielami ludnoœci palestyñskiej.

Osobne rozdzia³y ukazuj¹ miejsce Izraela w œwiecie arabskim oraz stosunki Izraela
z Iranem w perspektywie jego programu j¹drowego. W pierwszym kontekœcie uzyskujemy
informacjê o relacjach pañstwa Izrael z s¹siednimi pañstwami arabskimi pocz¹wszy od
jego powstania. Du¿y nacisk w tym miejscu po³o¿ony jest na potencja³ militarny obu stron
w poszczególnych okresach. Zaprezentowane jest to np. w formie tabel dla sytuacji sprzed
kryzysu sueskiego w 1956 roku, czy te¿ w sytuacji wojny szeœciodniowej z 1967 roku.
Równie du¿o miejsca A. Bryc poœwiêci³a zagro¿eniom asymetrycznym p³yn¹cym ze œwiata
arabskiego. Przeanalizowa³a bowiem zarówno operacjê Pokój dla Galilei na po³udniu Liba-
nu i ówczesne ataki OWP, jak i bie¿¹ce zagro¿enia powodowane dzia³alnoœci¹ Hezbollahu.

Niebezpieczeñstwu zwi¹zanemu z programem j¹drowym Iranu poœwiêcony zosta³ nato-
miast kolejny rozdzia³. Co bardzo wartoœciowe, za punkt wyjœcia Autorka obra³a przypom-
nienie czytelnikowi o strategii sojuszu peryferii, do której w latach 50. XX wieku odnosi³
siê jeszcze David Ben Gurion, a która zak³ada³a sojusz Izraela z niearabskimi pañstwami na
Bliskim Wschodzie tj. Turcj¹ i Iranem. Agnieszka Bryc opisuje p³aszczyzny, które poró¿-
ni³y omawiane w tym rozdziale pañstwa i przyczyni³y siê do napiêtej sytuacji, która ma
miejsce obecnie.

W dalszej kolejnoœci analizie poddane zostaj¹ relacje pañstwa ¿ydowskiego z pozo-
sta³ymi pañstwami, kluczowymi dla niego w kontekœcie strategicznym. Autorka zarysowu-
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je miêdzy innymi ró¿nicê w polityce amerykañskich administracji G. W. Busha oraz
B. Obamy. Wspomniana jest tu dla przyk³adu nominacja przez tego drugiego dla Chucka
Hagela w Departamencie Obrony znanego z wczeœniejszych krytycznych wypowiedzi
w stosunku do polityki Izraela, ale i równie¿ poparcie skierowane ze œrodowisk ¿ydowskich
w USA dla Mitta Romney’a w kampanii wyborczej przeciwko B. Obamie.

Na uwagê zas³uguje równie¿ analiza relacji z Turcj¹ oraz Indiami. Autorka s³usznie za-
uwa¿y³a, ¿e od dojœcia do w³adzy partii AKP i jej lidera Recepa Tayyipa Erdogana, przede-
finiowana zosta³a polityka zagraniczna Turcji i tylko kwesti¹ czasu by³o pogorszenie relacji
z Izraelem. Tym bardziej, co s³usznie zauwa¿y³a Agnieszka Bryc, ¿e rz¹d w Ankarze
pretenduje do przejêcia roli swoistego adwokata kwestii palestyñskiej. Ciekawie zaprezen-
towane zosta³y równie¿ relacje z Indiami, które odwrotnie ni¿ w przypadku Iranu ewolu-
owa³y na przestrzeni czasu w pozytywnym dla Izraela kierunku i obecnie oba pañstwa
nawi¹zuj¹ wspó³pracê gospodarcz¹ i militarn¹.

Ostatnie analizy relacji dwustronnych dotycz¹ natomiast dwóch pañstw, które po prze-
mianach tzw. Arabskiej Wiosny w kluczowy sposób oddzia³uj¹ na politykê bezpieczeñstwa
Izraela – tj. Egipt i Syria. W pierwszym przypadku, po ponownym dojœciu do w³adzy przed-
stawicieli zwi¹zanych z wojskiem, sytuacja, choæ nadal pozostaje napiêta, to zaczyna byæ
coraz bardziej przewidywalna. W drugim przypadku z kolei, Autorka zauwa¿y³a, i¿ kwestia
konfliktu syryjskiego jest nacechowana wieloœci¹ czynników i interesów. Bardzo dobrze
oddaje to dziel¹c ten konflikt na 3 poziomy: 1) wewnêtrzny, 2) regionalny oraz 3) ponadre-
gionalny, na których kolejno œcieraj¹ siê interesy: 1) re¿imu Bashara Assada z rebeliantami
oraz Kurdami, 2) osi szyickiej i sunnickiej w regionie, a tak¿e 3) Stanów Zjednoczonych
oraz Rosji. To wszystko, jak argumentuje Autorka, nie wp³ywa pozytywnie na zakoñczenie
konfliktu, a co za tym idzie, ustabilizowanie kwestii bezpieczeñstwa Izraela, p³yn¹ce z tego
kierunku.

Jak wspomniano wczeœniej, Agnieszka Bryc zrezygnowa³a z klasycznego podsumowa-
nia ksi¹¿ki, zastêpuj¹c je analiz¹ SWOT. W ka¿dym z dzia³ów (si³a, s³aboœæ, szanse i za-
gro¿enia) przedstawione zosta³y trendy, które powinny byæ jej zdaniem w³aœciwe dla
Izraela w perspektywie roku 2020. Sposób, w jaki zaprezentowane zosta³o zakoñczenie,
mo¿na uznaæ za esencjê ca³ej ksi¹¿ki i stylu, w jakim jest napisana. Z bardzo z³o¿onej pro-
blematyki, jak¹ jest kwestia bezpieczeñstwa Izraela, a co za tym idzie jego polityki zagra-
nicznej, Autorka wyci¹gnê³a kwestie najistotniejsze i zawar³a na 268 stronach ksi¹¿ki.
Wszystkie czynniki oddzia³uj¹ce na analizowan¹ kwestiê bezpieczeñstwa zosta³y nato-
miast przedstawione przez Autorkê w sposób na tyle wyczerpuj¹cy, aby zrozumieæ punkt
widzenia izraelskiej administracji. By³o to, jak wskaza³a Autorka we wstêpie, jej g³ównym
celem.

Ksi¹¿ka ta powinna staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹ dla studentów stosunków miêdzyna-
rodowych, którzy chc¹ poszerzaæ swoj¹ wiedzê, a w przysz³oœci specjalizowaæ siê w pro-
blematyce bliskowschodniej. Tylko zrozumienie motywacji ka¿dej ze stron sporu czy
konfliktu w tym regionie mo¿e doprowadziæ do rzetelnej analizy i wysnucia miarodajnych
wniosków.

Patryk JÊDROWIAK

Poznañ
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Przegl¹d Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Wydanie specjalne
– s³u¿by wschodnie, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,

Warszawa 2013, ss. 220.

W zwi¹zku z obecn¹ sytuacj¹ miêdzynarodow¹ wokó³ Ukrainy warto zwróciæ uwagê na
wydanie specjalne Przegl¹du Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego poœwiêcone wschodnim s³u¿-
bom specjalnym, które ukaza³o siê w paŸdzierniku 2013 roku. Eksperci Oœrodka Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia oraz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego poruszaj¹
w nim zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem wewnêtrznym wschodnich s¹siadów Pol-
ski oraz roli odgrywanej przez s³u¿by specjalne w jego kszta³towaniu.

Recenzowany tom zawiera dwanaœcie artyku³ów. Otwieraj¹ go artyku³y przedsta-
wiaj¹ce analizy dotycz¹ce pozycji s³u¿b specjalnych w systemach politycznych Bia³orusi,
Rosji i Ukrainy oraz charakterystyki najwiêkszych s³u¿b Rosji i Ukrainy oraz ich znaczenia
dla polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. W dalszej czêœci prezentowane s¹
za³o¿enia rosyjskiej ustawy o dzia³alnoœci operacyjno-rozpoznawczej oraz analiza aktyw-
noœci rosyjskich s³u¿b specjalnych na terenie Polski i Czech. Tom zamykaj¹ trzy artyku³y
dotycz¹ce dzia³alnoœci tzw. nielega³ów na terenie Europy Zachodniej, legalnych rezydentur
zagranicznych wywiadu KGB w latach 1954–1991 oraz koncepcji „neobizantyzmu”. Uzu-
pe³nienie publikacji stanowi aneks z t³umaczeniami ustaw o dzia³alnoœci operacyjno-rozpo-
znawczej wschodnich s¹siadów Polski: Rosji, Ukrainy i Bia³orusi. Motywem przewodnim
tomu s¹ oczywiœcie s³u¿by specjalne Rosji. Z tego powodu dwa pierwsze rozdzia³y tomu
zosta³y poœwiêcone analizie ich roli w rosyjskim systemie politycznym oraz Federalnej
S³u¿bie Bezpieczeñstwa, czyli najwiêkszej rosyjskiej s³u¿bie specjalnej.

W rozdziale pierwszym eksperci OSW opisuj¹ rolê s³u¿b specjalnych w systemie politycz-
nym Federacji Rosyjskiej. Po chwilowej destabilizacji zwi¹zanej z szukaniem nowego modelu
dla sektora bezpieczeñstwa wewnêtrznego Rosji w pierwszej po³owie lat 90. XX w., powrócono
do koncentracji g³ównych zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pañstwa w strukturze Federal-
nej S³u¿by Bezpieczeñstwa. Od tego momentu model sektora bezpieczeñstwa wewnêtrznego
Rosji zacz¹³ siê na nowo stabilizowaæ i zosta³ on ugruntowany w latach 2003–2004.

Autorzy w swoim opracowaniu w przejrzysty sposób prezentuj¹ otoczenie prawne s³u¿b
specjalnych Rosji, krótkie charakterystyki poszczególnych s³u¿b oraz Ÿród³a finansowania
ich dzia³alnoœci.

Znaczenie s³u¿b specjalnych w systemie politycznym Rosji jest nad wyraz du¿e. Struk-
tury pañstwowe w znacznym stopniu kontrolowane s¹ przez ludzi powi¹zanych ze s³u¿bami
specjalnymi, dziêki czemu mog¹ one chroniæ i kszta³towaæ interesy sektora bezpieczeñstwa
zarówno w sferze politycznej, jak i ekonomicznej. Symbolem tej symbiozy jest prezydent
W³adimir Putin.

Rozdzia³ drugi przedstawia g³ówn¹ spadkobierczyniê Komitetu Bezpieczeñstwa Pañ-
stwowego, czyli Federaln¹ S³u¿bê Bezpieczeñstwa. Autor, obok otoczenia prawnego i cha-
rakterystyki tej s³u¿by, w ciekawy sposób opisuje FSB jako instrument kszta³towania
rosyjskiego systemu w³adzy, który przez jego „militaryzacjê” powstrzymuje dezintegracjê
pañstwa rosyjskiego.

Kolejne trzy rozdzia³y zosta³y poœwiêcone roli s³u¿b specjalnych w systemach politycz-
nych Ukrainy i Bia³orusi. W rozdziale trzecim autorzy szczegó³owo opisuj¹ s³u¿by specjal-
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ne Ukrainy – zw³aszcza ich otoczenie polityczne i prawne, w których funkcjonuj¹, system
kontroli i nadzoru oraz charakterystykê i struktury poszczególnych s³u¿b. Rozdzia³ czwarty
zosta³ poœwiêcony najwa¿niejszej s³u¿bie specjalnej Ukrainy, tj. S³u¿bie Bezpieczeñstwa
Ukrainy, oraz jej roli w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. Autorzy podkreœ-
laj¹, ¿e zbyt szeroki zakres kompetencyjny SBU stwarza ryzyko wykorzystywania jej do
wywierania wp³ywu na funkcjonowanie pañstwa. Dlatego te¿ w 2012 r. w³adze pañstwowe
Ukrainy rozpoczê³y reformowanie SBU, których celem jest przekszta³cenie tej s³u¿by w or-
ganizacjê wpisuj¹c¹ siê w demokratyczne przemiany zachodz¹ce do tej pory na Ukrainie.
Jednak¿e obecne próby dezintegracji pañstwa ukraiñskiego mog¹ siê przyczyniæ do ograni-
czenia reformy tej s³u¿by, jak i ca³ego systemu s³u¿b bezpieczeñstwa wewnêtrznego.

W rozdziale pi¹tym analizie zosta³ poddany bia³oruski system s³u¿b specjalnych. Zda-
niem Autorek funkcjonowanie bia³oruskich s³u¿b specjalnych jest wypadkow¹ przede
wszystkim kilku czynników b¹dŸ tendencji, wœród których wyró¿ni³y: autorytaryzm przy-
wódcy pañstwa, si³ê tradycji radzieckiej oraz wykorzystanie rosyjskich wzorców organiza-
cyjno-prawnych.

Szczególnie autorytarny system polityczny Bia³orusi i wi¹¿¹ce siê z nim standardy
prawne, w tym brak poszanowania trójpodzia³u w³adzy, kszta³tuje standardy funkcjonowa-
nia s³u¿b specjalnych. Odzwierciedla to brak zapisów konstytucyjnych kontroli resortów
si³owych i s³u¿b specjalnych przez prezydenta Bia³orusi, któr¹ jednak faktycznie sprawuje.
Skutkiem czego jest równie¿ ich instrumentalne wykorzystywanie w realizacji bie¿¹cej po-
lityki prezydenta Bia³orusi.

W dwóch kolejnych rozdzia³ach Autorzy przedstawiaj¹ i analizuj¹ rosyjskie regulacje
prawne z zakresu dzia³alnoœci operacyjno-rozpoznawczej. W ka¿dym pañstwie powinny
istnieæ przepisy prawne jasno reguluj¹ce zagadnienia dzia³alnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czej s³u¿b specjalnych. Istnienie takich przepisów ma z jednej strony gwarantowaæ zabez-
pieczenie praw jednostki, aby wyznaczyæ granice ingerencji pañstwa w prawa cz³owieka,
z drugiej zaœ strony ma równie¿ zapewniæ bezpieczeñstwo funkcjonariuszy pañstwowych
oraz skutecznoœæ procesu s¹dowego. Niestety polskie prawodawstwo nie mo¿e siê poszczy-
ciæ ujednoliconymi przepisami w tym zakresie.

W rozdzia³ach ósmym i dziewi¹tym Autorzy analizuj¹ aktywnoœæ rosyjskich s³u¿b wy-
wiadowczych w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej na przyk³adzie Polski i Czech.
Podkreœlenia wymaga przede wszystkim wspó³praca s³u¿b wywiadowczych Rosji i Bia-
³orusi oraz obszary pozostaj¹ce w krêgu zainteresowania s³u¿b rosyjskich ze wzglêdu na in-
teresy polityczne, gospodarcze i militarne Moskwy, ze wzglêdu na cz³onkostwo czêœci
pañstw tego regionu w strukturach Unii Europejskiej i Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego oraz
aspiracji innych przyst¹pienia do tych struktur. S³u¿by specjalne Rosji szczególnie s¹ zain-
teresowane politykami energetycznymi poszczególnych pañstw, co oczywiœcie wynika
z chêci wzmacniania pozycji rosyjskiego sektora energetycznego na rynku europejskim.

W kolejnym rozdziale mo¿emy dowiedzieæ siê o tak wyrafinowanym rodzaju dzia-
³alnoœci wywiadowczej, jak¹ jest lokowanie agentury g³êboko zakonspirowanej w spo-
³ecznoœciach poszczególnych pañstw zachodnich. Autor pos³u¿y³ siê przyk³adem
ma³¿eñstwa Anschlagów, bêd¹cym w rzeczywistoœci par¹ rosyjskich nielega³ów. Na
przyk³adzie tej historii warto zwróciæ uwagê na znaczenie wspó³pracy miêdzynarodo-
wej w celu zweryfikowania pozyskanych informacji. Skuteczn¹ wymianê informacji
w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej buduje siê dziêki zasadzie wzajemnoœci i uzys-
kaniu informacji zwrotnej.
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Bardzo interesuj¹ca analiza zosta³a przedstawiona w rozdziale jedenastym, która opisuje
funkcjonowanie legalnych rezydentur zagranicznych wywiadu KGB w latach 1954–1991.
Pod pojêciem legalnej rezydentury rozumie siê agenturê dzia³aj¹c¹ pod os³on¹ instytucji
funkcjonuj¹cych oficjalnie na terenie obcego pañstwa. Zazwyczaj by³y to przedstawiciel-
stwa dyplomatyczne, konsularne i handlowe, lecz by³y to tak¿e agencje prasowe, redakcje
gazet, instytucje kulturalne i naukowe, a tak¿e biura podró¿y b¹dŸ organizacje spo³eczne.
Artyku³ zawiera równie¿ aneks, w którym zosta³y przedstawione instytucje s³u¿¹ce przy-
kryciu dzia³alnoœci wywiadowczej oficerów s³u¿b specjalnych ZSRR.

Dla czytelnika interesuj¹ce oka¿¹ siê równie¿ charakterystyki dotycz¹ce podzia³u miê-
dzy oficerów wywiadu funkcji dyplomatycznych b¹dŸ konsularnych w zale¿noœci od zadañ
realizowanych w ramach rezydentury, a tak¿e w jaki sposób s³u¿by kontrwywiadowcze
krajów przyjmuj¹cych analizuj¹ zachowania potencjalnych szpiegów.

W ostatnim rozdziale tomu Autor opisa³ próby stworzenia przez rosyjskie elity politycz-
ne nowych koncepcji skutecznej polityki zagranicznej maj¹cych na celu odbudowanie
presti¿u i pozycji Rosji jako jednego z czo³owych mocarstw œwiatowych.

Nostalgia spo³eczeñstwa rosyjskiego za imperialnym statusem Rosji w stosunkach miê-
dzynarodowych jest g³ównym motorem podejmowanych przez Kreml decyzji o ekspan-
sywnym charakterze wobec jej najbli¿szego otoczenia geopolitycznego, w tym oczywiœcie
Ukrainy. Autor przytacza cztery g³ówne nurty rosyjskiej myœli geopolitycznej, tj. izolacjo-
nizm, neobizantyzm, eurazjanizm oraz okcydentalizm.

Neobizantyzm, którego dotyczy opracowanie, nawi¹zuje do XIX-wiecznego nurtu bi-
zantyzmu, którego twórc¹ by³ Konstantin Leontjew. Zgodnie z filozofi¹ bizantyzmu o silnej
Rosji stanowi dziedzictwo kulturowe Bizancjum, zgodnie z którym Moskwa mia³a stano-
wiæ oœrodek dominuj¹cy zarówno w sferze politycznej, jak i religijnej. Dlatego te¿ potêga
pañstwa mia³a siê opieraæ na silnej w³adzy pañstwowej oraz prawos³awiu, których emana-
cjami maj¹ byæ silny w³adca oraz ortodoksyjny patriarcha. Wspó³czeœnie koncepcja
neobizantyzmu, podobnie jak koncepcja bizantyzmu, opiera siê na przyjêciu postawy kon-
frontacyjnej wobec Zachodu poprzez krytykê i negacjê przypisywanych jemu cech, czyli li-
beralizmu, materializmu, indywidualizmu oraz kapitalizmu.

Koncepcja neobizantyzmu pozwala w³adzy rosyjskiej na skuteczn¹ komunikacjê ze
spo³eczeñstwem, które chce uto¿samiaæ siê z silnym pañstwem opartym na ortodoksyjnym
chrzeœcijañstwie. Dziêki niemu Kreml uzasadnia równie¿ swoj¹ ekspansjonistyczn¹ polity-
kê, która ma byæ realizowana poprzez wykorzystanie skutecznych metod anga¿uj¹cych jak
najmniej si³ i œrodków.

Wspólna publikacja OSW i ABW stanowi bardzo ciekawy materia³ wyjœciowy do dal-
szej dyskusji osób zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeñstwa – zarówno naukow-
ców i ekspertów, jak i dziennikarzy i publicystów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e publikacja ta jest
jawna pomimo tego, ¿e porusza kwestie pozostaj¹ce na co dzieñ tajemniczymi i nie dopo-
wiedzianymi. Na polskim rynku wydawniczym materia³ analityczny zebrany w recenzowa-
nym tomie mo¿na uznaæ za unikalny.

Wspó³praca obu instytucji analityczno-informacyjnych RP stanowi znakomite po³¹cze-
nie informacji pochodz¹cych z analizy Ÿróde³ otwartych, jak i dokonanych ich interpretacji
na podstawie dostêpu do informacji niejawnych. Uwa¿am, ¿e obydwie instytucje gwaran-
tuj¹ rzetelnoœæ danych przedstawionych w poszczególnych analizach cz¹stkowych opraco-
wania. Publikacja ta na pewno stanowi bardzo interesuj¹cy element polityki informacyjnej
ABW. Zaprezentowanie jej szerszemu gronu – zw³aszcza w zwi¹zku z obecn¹ aktywnoœci¹
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Federacji Rosyjskiej w stosunkach miêdzynarodowych w obszarach: politycznym, militar-
nym, dyplomatycznym oraz wywiadowczym – nale¿y uznaæ za po¿¹dany wstêp do szerszej
inicjatywy: kompleksowej profilaktyki kontrwywiadowczej skierowanej na ka¿dy poziom
administracji pañstwowej oraz do spó³ek Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstw aktywnych na
rynkach pañstw Europy Wschodniej.

Otwarcie siê Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego na wspó³pracê z oœrodkami anali-
tycznymi i naukowymi to w³aœciwy kierunek, dziêki któremu otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ
zostanie opisana równie¿ z punktu widzenia funkcjonowania w niej tak enigmatycznych
instytucji, jak s³u¿by specjalne. Tego typu starania czynione s¹ ju¿ od wielu lat w USA,
Wielkiej Brytanii czy Holandii. Redakcja Przegl¹du Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w nie-
dalekiej przysz³oœci mog³aby przygotowaæ swoim czytelnikom kolejne wydania w duchu
recenzowanego przeze mnie numeru specjalnego PBW. Mog³oby one dotyczyæ analizy ak-
tywnoœci rosyjskich s³u¿b specjalnych w innych pañstwach cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej i Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego na przestrzeni ostatniego æwieræwiecza oraz
w przededniu i podczas agresji Rosji na Ukrainê, ze szczególnym uwzglêdnieniem Brukseli
(siedziby UE i NATO) jako œwiatowej stolicy szpiegów.

Maciej KLUCZYÑSKI

Warszawa
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