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Unia Europejska jako wspó³czesny aktor stosunków miêdzynarodowych, red. Jacek Knopek,Toruñ 2009, Wydawnictwo „Dom
Organizatora”, ss. 498.
Unia Europejska jako miêdzynarodowa organizacja polityczna i gospodarcza jest poddana
rozleg³ym badaniom naukowym. W dobie globalizacji stawia siê pytania dotycz¹ce wizji rozwoju ¿ycia politycznego i spo³eczno-gospodarczego w nowo tworz¹cej siê rzeczywistoœci. W praktyce zwraca siê uwagê na ujawniaj¹ce siê mo¿liwoœci i bariery rozwoju adaptacji spo³eczeñstwa
do nowych sytuacji ¿yciowych i zawodowych. Przywi¹zuje siê du¿¹ wagê do zapobiegania
i przeciwdzia³ania ujawniaj¹cym siê konfliktom i patologiom przemian. Na uwagê zas³uguj¹ badania naukowe przedstawiaj¹ce Uniê Europejsk¹ jako wspó³czesnego aktora stosunków miêdzynarodowych o czym traktuje recenzowana ksi¹¿ka.
Unia Europejska jako wspó³czesny aktor stosunków miêdzynarodowych w czterech blokach
tematycznych prezentuje badane zagadnienia: czêœæ I – Istota aktywnoœci w œrodowisku ponadnarodowym, czêœæ II – Dylematy w zakresie aktywnoœci na arenie miêdzynarodowej, czêœæ III
– Formy aktywnoœci na Wschodzie i Ba³kanach, czêœæ IV – Przejawy aktywnoœci w innych regionach œwiata. W lekturê wprowadza Jacek Knopek, a prezentacjê kluczowych zagadnieñ
poprzedza refleksja dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Stephana Raabe. We
wprowadzeniu redaktor stwierdza: „Unia Europejska wywiera wp³yw na relacje ponadnarodowe staj¹c siê sprawc¹, kreatorem i koordynatorem stosunków miêdzynarodowych. Inicjator zauwa¿a, ¿e mimo ich dynamiki maj¹ charakter nietrwa³y, przypadkowy i nieformalny, co znacznie
utrudnia przewidywanie ich ewolucji, a uzasadnia podjêcie badañ” (s. 16). Stephan Raabe w artykule Piêæ lat Polski w Unii Europejskiej, stwierdza ¿e wst¹pienie Polski do struktur europejskich mo¿e okazaæ siê balsamem ³agodz¹cym obci¹¿enia historyczne i konflikty miêdzys¹siedzkie.
Byæ mo¿e oka¿e siê przyczynkiem do ich za¿egnania i wzajemnego pojednania na wzór Niemiec
i Francji (s. 20).
W czêœci pierwszej, opisuj¹c istotê aktywnoœci ponadnarodowej, zamieszczono szeœæ studiów: 1) Janusza Ruszkowskiego, Poziom ponad-narodowy w systemie politycznym Unii Europejskiej; 2) Tomasza Butkiewicza, Rozwa¿ania o Europie: w poszukiwaniu wspólnej integracji
i politycznej to¿samoœci; 3) Ma³gorzaty Myœliwiec, Wolny Sojusz Europejski – ku redefinicji relacji centrum–peryferia; 4) Micha³a Polaka, Kontrowersje wokó³ procesu reformowania Unii
Europejskiej na przyk³adzie postanowieñ Traktatu Lizboñskiego; 5) Paw³a Malendowicza, Antysystemowe ruchy polityczne w synkretycznym sprzeciwie wobec integracji europejskiej; 6) Rados³awa Potorskiego, Wp³yw orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci na system
polityczny Polski jako kraju cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Powy¿sze studia dostarczaj¹ starannie usystematyzowanej wiedzy faktograficznej i eksplanacyjnej. Teoretyczna perspektywa
badawcza wskazuje na (Multi-level governance) wielopoziomowe, a w sensie wê¿szym (supranational governance) ponadnarodowe zarz¹dzanie Unii Europejskiej (s. 27–28). Wskazuj¹c
zarz¹dzanie w Unii Europejskiej podnosi siê zjawisko delegowania funkcji pañstw narodowych
na poziom ponadnarodowy. W tym rozumieniu wymienia siê instytucje ponadnarodowe, pañstwa, regiony. Dla zachowania symetrii odwo³uj¹c siê do przesz³oœci w zakresie integracji, szerszej
perspektywie poznawczej poddano problem zbli¿enia polsko-niemieckiego (umowa pomiêdzy
W. Brandtem i J. Cyrankiewiczem). Zwracaj¹c uwagê na si³ê stereotypów, jak gehenna Polaków
w czasie II wojny œwiatowej czy roszczenia Niemców doœwiadczonych tzw. wypêdzeniem
(s. 61). Zajmuj¹c siê istot¹ redefinicji relacji centrum–peryferia szuka siê odpowiedzi w jakim
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kierunku bêd¹ przebiegaæ zmiany prowadz¹ce do redefinicji relacji centrum–peryferia na poziomie europejskim, pañstwowym, regionalnym. Zwraca siê uwagê, ¿e Wolny Sojusz Europejski
sta³ siê federacj¹ partii politycznych (26.03.2004 r. przekszta³ci³ siê w europejsk¹ partiê polityczn¹ s. 73). Zak³ada siê, ¿e w przysz³oœci zostanie wzmocniona pozycja szczebla wspólnotowego, regionalnego i samorz¹dowego, os³abnie zatem pozycja szczebla narodowego.
W procesie reformowania Unii Europejskiej zauwa¿a siê obawy wielu pañstw przed przekazywaniem uprawnieñ na szczebel unijny (utrata suwerennoœci) co by³o efektem odrzucenia przez
Francjê i Holandiê traktatu konstytucyjnego (zwanego lizboñskim s. 97). Opracowanie zawiera
najwa¿niejsze postanowienia, opinie o nim oraz charakterystykê ratyfikacji. Zwraca siê uwagê
na skutecznoœæ postanowieñ traktatowych, która bêdzie zale¿a³a w znacznej mierze od przywódców pañstw i ich obywateli. Prezentuj¹c rozbie¿noœci polityczne wobec integracji europejskiej wskazuje siê na dzia³ania radykalnej lewicy, ruchów anarchistycznych, ruchów narodowych
i s³owianofilskich przeciw ekspansji cywilizacji zachodniej. W uzasadnieniu podaje siê skrupulatnie zbadan¹ wiedzê o zjawiskach i procesach aktywnoœci antyunijnej, najczêœciej argumentuj¹c j¹ zagro¿eniem suwerennoœci pañstwa i to¿samoœci narodowej. Krytykê integracji europejskiej
podjê³y wymienione ruchy w imiê interesów klasy robotniczej, dla absolutnej wolnoœci ca³ej
ludzkoœci oraz zachowania bytu narodowego. Te przeciwstawne ideowo ruchy po³¹czy³a wspólna
idea kontestacji Unii Europejskiej (s. 112). Orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci ukazuj¹ rozbie¿noœci w postrzeganiu systemu politycznego Polski przed i po wst¹pieniu do
struktur unijnych. Tradycyjna definicja pañstwa zak³ada³a spójnoœæ trzech elementów: narodu,
w³adzy terytorium (s. 113). Zauwa¿a siê niezale¿noœæ od podmiotów trzecich. Rozwój stosunków miêdzynarodowych spowodowa³ coraz czêstsze dopuszczanie czynników zewnêtrznych na
w³asne systemy polityczne. Dostrzega siê coraz wiêkszy wp³yw Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci reguluj¹cego ¿ycie polityczne pañstw cz³onkowskich zw³aszcza przy sprawowaniu
kontroli nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego przez pañstwa cz³onkowskie. Podkreœla siê
rozstrzygniêcia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, z którego rekonstruowane s¹ normy
prawne obowi¹zuj¹ce w Polsce (s. 127).
Czêœæ druga ksi¹¿ki zawiera prezentacjê siedmiu studiów: 1) Jacka Knopka, Kompromis
jako istota aktywnoœci Unii Europejskiej na arenie miêdzynarodowej; 2) Marcina Czy¿niewskiego, Priorytety czeskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej; 3) Beaty Przybylskiej- Maszner,
Operacje w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony – dylematy dotycz¹ce efektywnoœci; 4) Macieja Preusa, Wybrane problemy kszta³towania œrodowiska bezpieczeñstwa Unii
Europejskiej; 5) Mariana Kopczewskiego, KBWE/OBWE w Europejskim Systemie Bezpieczeñstwa (system instytucjonalno-prawny); 6) Micha³a £uszczuka, Operacje militarne Unii Europejskiej – szanse i pu³apki; 7) Andrzeja Wojtaszaka, Radykalne ruchy spo³eczne a problem
bezpieczeñstwa w Unii Europejskiej. Studium Kompromis jako istota aktywnoœci na arenie miêdzynarodowej zawiera cenne informacje historyczne t³umacz¹ce kszta³towanie kompromisu europejskiego. Podnosi siê znaczenie potencja³u militarnego nieraz utrudniaj¹cego prowadzenie
polityki globalnej. Podmiot nieposiadaj¹cy si³ szybkiego reagowania, jakimi dysponuj¹ mocarstwa polityczno-wojskowe czasem potrafi stosunkowo szybko i skutecznie realizowaæ swe interesy. Dopóki licz¹cym arsena³em dysponuj¹ Stany Zjednoczone posiadaj¹ce swe interesy na
ca³ym œwiecie to model prowadzonej polityki Unii Europejskiej oparty na kompromisie jest realny i zasadny (s. 143). Prezentacja czeskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej charakteryzuje idea obrony interesów ca³ej Unii oraz dostrzeganie problemów Europy. Zaleca siê ci¹g³¹
potrzebê dyskusji, konsultacji ze œrodowiskami wspólnotowymi w przezwyciê¿aniu barier
ujawnianych w nowym ³adzie politycznym (s. 160–161). Rekapituluj¹c nale¿y dostrzec, ¿e Czesi
odwo³ywali siê do dorobku i planów wczeœniejszych prezydencji rezygnuj¹c z w³asnych projektów. Analizuj¹c obszar europejskiej polityki bezpieczeñstwa i obrony wskazuje siê na misje.
Istotny aspekt poznania stanowi prezentacja perspektyw rozwoju operacji w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony (s. 188–189). Ukazuje siê aktywnoœæ Unii na arenie miê-
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dzynarodowej jako aktora globalnego. Badaj¹c œrodowisko bezpieczeñstwa s³usznie zaleca siê
nie koncentrowanie na rozwi¹zaniach dzisiejszych, lecz wybieganie myœl¹ naprzód, dociekaj¹c
czy i jak mo¿liwe bêdzie wówczas kszta³towanie œrodowiska bezpieczeñstwa zgodnie z interesem Unii, w jakim otoczeniu przyjdzie Wspólnocie funkcjonowaæ, z jakimi wyzwaniami siê
mierzyæ (s. 203). Najpilniejsz¹ potrzeb¹ w zakresie dzia³añ bie¿¹cych jest wzmacnianie potêgi
politycznej Unii. W artykule podjêto próbê odpowiedzi na pytanie jaki jest zakres i jakoœæ
kszta³towania œrodowiska bezpieczeñstwa przez Uniê Europejsk¹, które elementy œrodowiska
bezpieczeñstwa Unia kszta³tuje, a których nie kszta³tuje, by ostatecznie stwierdziæ jakie problemy pojawiaj¹ siê w tym zakresie. Zauwa¿a siê powi¹zanie potêgi politycznej Unii Europejskiej
z postrzeganiem jej jednoœci, jednorodnoœci, zdolnoœci do sprawnego podejmowania decyzji
i dzia³añ w imieniu ca³oœci (s. 189). Zauwa¿a siê, ¿e mimo licznych deklaracji i inicjatyw Bruksela nie prowadzi te¿ spójnej konsekwentnej i nakierowanej na osi¹gniêcie okreœlonych celów
polityki wschodniej. Opracowanie europejskiego bezpieczeñstwa w kontekœcie instytucjonalno-prawnym odpowiada na pytania, ale jednoczeœnie zadaje nastêpne: czy jednocz¹ca siê Europa zapanuje nad ¿ywio³ami ksenofobii i nacjonalizmu?, w jakim stopniu OBWE oddzia³ywuje
na formowanie systemu bezpieczeñstwa europejskiego? OBWE przyczyni³a siê do opracowania
wizji wszechstronnego i kooperatywnego systemu bezpieczeñstwa niepodzielnej Europy i wnios³a licz¹cy wk³ad w wypracowanie jego funkcjonalnych zasad oraz w okreœlenie wartoœci
maj¹cych decyduj¹ce dla niego znaczenie. OBWE by³a i jest niezwykle cennym komponentem przysz³ego systemu bezpieczeñstwa (s. 221). Zweryfikowanej wiedzy dostarcza prezentacja
operacji militarnych Unii Europejskiej, które g³ównie mia³y charakter stabilizacyjny i wspieraj¹cy. Fakt podjêcia powy¿szego wyzwania stanowi postrzeganie Unii Europejskiej jako wa¿nego i znacz¹cego aktora w dziedzinie bezpieczeñstwa w skali globalnej. Operacje militarne
Unii Europejskiej stanowi¹ funkcjê pochodn¹ jej roli jako stabilizatora pokoju i bezpieczeñstwa
miêdzynarodowego (s. 238). Prezentuj¹c radykalne ruchy spo³eczne, a problem bezpieczeñstwa
w Unii Europejskiej zwraca siê uwagê na skrajne formy ruchów radykalnych przyjmuj¹ce cechy
ekstremalne, burz¹ce obowi¹zuj¹ce normy spo³eczne i tworz¹ce zagro¿enie dla istniej¹cego
³adu spo³ecznego, ustroju politycznego (s. 239). Musimy mieæ nadziejê, ¿e wspó³czesne spojrzenie ekstremistów na przemiany zachodz¹ce w œwiecie, nie bêdzie kojarzy³o siê z chêci¹ zamachu
na w³adzê i przejêcia kontroli nad kierunkami globalizacji (s. 250).
Czêœæ trzecia ksi¹¿ki zawiera siedem prac: 1) Artura Staszczyka, Rola Parlamentu w procesie kszta³towania wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki S¹siedztwa; 2) Ma³gorzaty Sikory-Gacy, Unia Europejska–Rosja. Dylematy mo³dawskiej polityki; 3) Micha³a M. Kosmana,
Unia Europejska wobec konfliktu rosyjsko-gruziñskiego w 2008 roku; 4) Mirasa Daulenova, Wybrane problemy prawne stosunków zewnêtrznych Unii Europejskiej z pañstwami Azji Œrodkowej; 5) Tomasza Grobli, Unia Europejska a Chiny – ewolucja w relacjach na arenie miêdzynarodowej czy pasywne partnerstwo?; 6) Dariusza Wybranowskiego, Unia Europejska i jej instytucje jako narzêdzia wspierania procesu demokratyzacji w wybranych krajach Ba³kanów
Zachodnich; 7) Krzysztofa KoŸbia³a, Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na Ba³kanach. Stan obecny i wyzwania na przysz³oœæ. Oceniaj¹c rolê Parlamentu Europejskiego
w kszta³towaniu polityki Unii Europejskiej wobec wschodnioeuropejskich krajów partnerskich
mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, ¿e organ ten jest pe³noprawnym podmiotem odpowiadaj¹cym za
kszta³t wspólnotowego porz¹dku prawnego, jednak w odniesieniu do Polityki S¹siedztwa ma
rolê opiniotwórcz¹ i konsultacyjn¹. Pozwala mu to wp³ywaæ na decyzje Rady UE, która w odniesieniu do polityki wschodniej uwzglêdnia wiele jego postulatów (s. 271). Mo³dawsk¹ politykê
parali¿uje zapaœæ ekonomiczna, destabilizacja polityczna, rosyjskie sankcje ekonomiczne, zaœ
droga w kierunku Rosji hamuje rozwój demokracji. Kolejnym dylematem jest nieudolnoœæ elit
politycznych (s. 285). Unia Europejska na kilka miesiêcy po konflikcie wykazywa³a aktywnoœæ
dyplomatyczn¹, potwierdzaj¹c niepodzielnoœæ terytorialn¹ Gruzji i jej udzia³ w Partnerstwie
Wschodnim. Unia okaza³a siê animatorem dzia³añ na rzecz rozejmu, w regionie konfliktu dopro-
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wadzaj¹c do wygaszenia najostrzejszej fazy konfliktu pomiêdzy 7 a 12 sierpnia. Problemy prawne
stosunków zewnêtrznych Unii Europejskiej z pañstwami Azji Œrodkowej s¹ g³ównie zwi¹zane
z PCA. Doœwiadczenia wspó³pracy Unii Europejskiej z pañstwami Azji Œrodkowej wskazuj¹ na
brak jednomyœlnoœci stron w stosunku do dalszej liberalizacji handlu w ramach PCA. Wskazuje
siê, ¿e Kazachstan zaproponowa³ Komisji Europejskiej zawarcie umowy o zaawansowanym
partnerstwie (s. 319). Stosunki pomiêdzy Pekinem a Bruksel¹ stanowi¹ obecnie o niewystarczaj¹cym tempie zmian we wzajemnych relacjach tak gospodarczych, jak i politycznych. Nadziejê pok³ada siê w szczycie Unia Europejska–Chiny. Ba³kany zachodnie to region odleg³y
demokracji. Bruksela jednak obserwuje i œledzi co siê tam dzieje. Poza przyjêciem w najbli¿szej
przysz³oœci do UE Chorwacji z uwagi na bardzo z³o¿ony proces demokratyzacji krajów postjugos³owiañskich nale¿y spodziewaæ siê przerwy w rozszerzaniu struktur europejskich. „Przysz³oœæ Ba³kanów Zachodnich le¿y w Unii Europejskiej” (s. 382). Starannie opracowane studia
w czêœci siódmej dostarczaj¹ wiedzy analitycznej i zawieraj¹ usystematyzowan¹ wiedzê faktograficzn¹.
Czêœæ czwarta zawiera szeœæ opracowañ, tj.: 1) Marka Rewizorskiego, Cz³onkowstwo,
przes³anki polityki oraz cele Unii Europejskiej wobec WTO; 2) Karoliny Gawron, CEFTA jako
organizacja u³atwiaj¹ca integracjê z Uni¹ Europejsk¹; 3) Marii Ewy Szatlach, Ewolucja programów pomocowych Unii Europejskiej dla krajów rozwijaj¹cych siê; 4) Joanny Modrzyñskiej,
Stan i perspektywy wykorzystania X edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju jako instrumentu
istotnego dla rozwoju pañstw Afryki, Karaibów i Pacyfiku; 5) Andrzeja Wojtaszaka i Eweliny
Ziomek, Koncepcja Œródziemnomorza Unii Europejskiej a pañstwa Maghrebu; 6) Micha³a
Drgasa, Negocjacje akcesyjne Polski z Uni¹ Europejsk¹ w obszarze polityki regionalnej i koordynacji instrumentów strukturalnych. Wszystkie teksty charakteryzuje starannoœæ, osadzenie
w materia³ach Ÿród³owych i literaturze przedmiotu. Unia Europejska w WTO stara siê osi¹gn¹æ
okreœlone cele d¹¿y do liberalizacji handlu us³ugami, wprowadzenia u³atwieñ w handlu, a tak¿e
usprawnia funkcjonowanie Œwiatowej Organizacji Handlu jako instytucji (s. 401–402). CEFTA
ma na celu stworzenie na obszarze krajów Ba³kanów Zachodnich strefy wolnego handlu do
31.12.2010 r. oraz przybli¿enie ich do uzyskania cz³onkowstwa w Unii Europejskiej. Zwraca siê
uwagê, ¿e rozwój „ma³ej integracji” uwarunkowany jest nie tylko przez korzyœci ekonomiczne,
lecz przede wszystkim przez wolê polityczn¹ (s. 424). Pomoc dla krajów rozwijaj¹cych siê pozostaje jedn¹ z najwa¿niejszych idei naszych czasów. Porozumienia Wspólnot Europejskich
z krajami Azji, Karaibów i Pacyfiku (AKP) s¹ najstarsz¹ form¹ polityki rozwojowej. Wskazuje
siê zalecenia Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) tj. zwiêkszenie polityki spójnoœci z krajami
najbiedniejszymi i wzmocnienie wewnêtrznej koordynacji dzia³añ pañstw cz³onkowskich oraz
bardziej koherentnych ram dla dialogu politycznego pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii
i przedstawicielami krajów otrzymuj¹cych b¹dŸ ubiegaj¹cych siê o pomoc (s. 442). Zauwa¿a
siê, ¿e X edycja Europejskiego Funduszu Rozwoju ze wzglêdu na nowoczesne zapisy stanowi
idealny instrument na miarê XXI wieku. Pomoc ta jest kompleksowa i pozwala na skuteczn¹
mobilizacjê pañstw AKP (s. 461). Jest kluczem dla zapewnienia lepszego jutra milionom mieszkañców krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Wskazuje siê na wyzwania wspó³czesnego œwiata,
zw³aszcza kwestia bezpieczeñstwa sprawiaj¹, ¿e obszary peryferyjne, nie zwi¹zane bezpoœrednio z centrum, mog¹ w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na aspekty gospodarcze i militarne w okreœlonych obszarach œwiata. Dostrzega siê, ¿e przysz³oœæ wspó³pracy z Regionem Œródziemnomorza,
w tym równie¿ subregionem Maghrebu jest trudna do przewidzenia i w du¿ym stopniu zale¿y od
ewolucji samej Unii Europejskiej. Wskazuje siê, ¿e w wyniku pozytywnego zakoñczenia negocjacji Polska oprócz cz³onkowstwa w UE, zyska³a mo¿liwoœæ czerpania korzyœci z nap³ywu europejskiej pomocy w ramach polityki regionalnej, która mog³a odt¹d zostaæ przeznaczona na
dofinansowanie i rozwój dotychczas zaniedbywanych obszarów, jak infrastruktura transportowa i ochrona œrodowiska oraz kwestie spo³eczne (s. 497). Wskazuje siê na raporty Komisji
dotycz¹ce monitorowania i kontroli, niezbêdnych do zapewnienia nale¿ytego i skutecznego wy-
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korzystania pomocy z funduszy strukturalnych. Zaznacza siê, ¿e reformy w obrêbie struktur
i mechanizmów w tym obszarze s¹ nieustanne, a Komisja swoje uwagi zg³asza do wszystkich
pañstw cz³onkowskich (s. 498).
Ksi¹¿ka zawiera udan¹ próbê komplementarnej analizy Unii Europejskiej jako wspó³czesnego aktora stosunków miêdzynarodowych. Opracowania prezentuj¹ rzeczywistoœæ instytucjonaln¹ i polityczno-prawn¹. Wiele do zrobienia pozostaje w zakresie opracowañ badawczych
w kwestiach: ¿ycia kulturalnego, postaw, zachowañ, aspiracji obywatelskich, wartoœci i kultury
politycznej. Prezentowana ksi¹¿ka w istotnej mierze poszerza wiedzê o roli Unii Europejskiej na
arenie miêdzynarodowej. Wskazuje siê na Uniê jako znacz¹cy podmiot w generowaniu ³adu
miêdzynarodowego. Dostrzega siê Uniê Europejsk¹ w procesie globalizacyjnym, w którym
g³ówn¹ si³ê napêdow¹ stanowi postêp naukowo-techniczny oraz promowane zasady liberalnej
gospodarki rynkowej. Zaprezentowane w ksi¹¿ce studia dowodz¹, ¿e UE w coraz wiêkszym
stopniu wywiera wp³yw na relacje ponadnarodowe, staj¹c siê jednoczeœnie kreatorem, koordynatorem oraz sprawc¹ stosunków miêdzynarodowych. Jej istota, potencja³ oraz zaanga¿owanie
w sprawy polityczne, gospodarcze i spo³eczne powoduje, ¿e instytucja ta jest wiod¹cym aktorem
œrodowiska miêdzynarodowego. Jest to praca rzetelna, oryginalna i dobrze udokumentowana
materia³ami Ÿród³owymi. Zawarte w niej s¹dy nie s¹ formu³owane arbitralnie, a redaktor jest
otwarty na argumenty badaczy. Ksi¹¿ka mo¿e byæ wykorzystana w szko³ach i na uczelniach,
a tak¿e stanowi oryginaln¹ lekturê dla wszystkich zainteresowanych tematyk¹ europeistyki i stosunków miêdzynarodowych.

MAREK MOLIÑSKI
Pi³a

Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji
Komisji Europejskiej, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej,
Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008, ss. 553.
Problematyka zarówno bezpieczeñstwa energetycznego, w tym mo¿liwoœci wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii, jak i redukcji emisji gazów cieplarnianych, stanowi jeden z kluczowych elementów politycznej agendy w ramach Unii Europejskiej. Jej znaczenie potwierdza
m.in. przyjêcie przez Komisjê Europejsk¹ w styczniu 2008 roku pakietu klimatyczno-energetycznego, w którym znalaz³y siê propozycje ustanowienia instrumentów s³u¿¹cych realizacji celów
przyjêtych przez Radê Europejsk¹ w marcu 2007 roku. Ich osi¹gniêcie mia³o, w zamierzeniu,
staæ siê motorem postêpu w negocjacjach dotycz¹cych globalnego porozumienia w sprawie
ograniczenia emisji po roku 2012.
Omawiana publikacja stanowi ocenê propozycji Komisji Europejskiej. Bez niej, a przede
wszystkim bez wnikliwego rozpatrzenia postulatów zg³aszanych w trakcie rozmów, jak to zosta³o podkreœlone w S³owie wstêpnym, nie by³by mo¿liwy aktywny, zwieñczony sukcesem
udzia³ polskiego rz¹du w tych negocjacjach. Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej zdecydowa³ o koniecznoœci zaanga¿owania ekspertów zewnêtrznych, których zadaniem by³o wspieranie
administracji przez przygotowywanie opracowañ analitycznych dotycz¹cych poszczególnych
elementów pakietu klimatyczno-energetycznego.
Pierwszym zagadnieniem przedstawionym w publikacji jest wybór w³aœciwej podstawy
prawnej aktów wspólnotowego prawa wtórnego, przy czym C. Mik w sposób szczególny
uwzglêdnia projekty aktów nale¿¹cych do pakietu klimatyczno-energetycznego. Celem analizy
jest w tym przypadku m.in. dokonanie oceny zaproponowanej przez Komisjê Europejsk¹ podstawy prawnej w projektach legislacyjnych wchodz¹cych w sk³ad pakietu klimatyczno-energe-
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tycznego. Autor podkreœla, i¿ projekty regulacji czêsto ³¹cz¹ ró¿ne aspekty przedmiotowe,
objête odrêbnymi normami kompetencyjnymi. Rodzi to konflikty miêdzy instytucjami, miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi a instytucjami, jak równie¿ miêdzy jednostkami a instytucjami. Koñcz¹ siê one niejednokrotnie w S¹dzie Pierwszej Instancji lub Europejskim Trybunale Sprawiedliwoœci. Ani traktaty za³o¿ycielskie, ani akty prawa wspólnotowego pochodnego nie okreœlaj¹
zasad i kryteriów wyboru podstaw prawnych. Nie przes¹dzaj¹, czy dany akt ma byæ oparty na
jednej, dwu lub wiêkszej liczbie podstaw prawnych. Pewne regu³y w tej kwestii przynosi jednak
orzecznictwo, zw³aszcza Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, który uzna³, i¿ wybór
okreœlonej podstawy prawnej nie mo¿e byæ wynikiem subiektywnego przekonania instytucji
projektuj¹cej go lub uchwalaj¹cej co do zamierzonego celu tego aktu. Podstawa prawna nie
mo¿e tak¿e byæ uzale¿niona od woli okreœlonej instytucji w³¹czenia siê w wiêkszym zakresie,
ni¿ przewiduj¹ to traktaty, w uchwalanie aktu. Decydowaæ maj¹ czynniki obiektywne, jak cel
i treœæ aktu. Z zagadnieniem tym wi¹¿e siê analiza projektów legislacyjnych sk³adaj¹cych siê na
pakiet klimatyczno-energetyczny.
Jako drugi z problemów, poruszono kwestiê gospodarczych i technicznych skutków wprowadzenia w sektorze energetycznym systemu aukcyjnego dla emisji dwutlenku wêgla. Dzia³anie
to wi¹¿e siê z bezpieczeñstwem dostaw energii elektrycznej ze Ÿróde³ krajowych, ograniczeniami sieciowymi wynikaj¹cymi ze zwiêkszenia miêdzysystemowego przesy³u energii elektrycznej i sytuacj¹ przedsiêbiorstw energetycznych na rynku. W ocenie Krzysztofa ¯mijewskiego,
najwa¿niejsze zagro¿enia dla Polski dotycz¹ wykupienia ca³oœci uprawnieñ z aukcji przez s³abo
nawêglone i silne gospodarki; spekulacyjnego wykupu uprawnieñ przez miêdzynarodowe instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne; wywindowania cen praw do emisji na poziom ponad
100 euro za tonê CO2, co w konsekwencji mo¿e wywo³aæ kryzys ekonomiczny w co najmniej
czêœci pañstw europejskich.
Kolejn¹ z omawianych kwestii jest obecnoœæ tzw. windfall profits w sektorze elektroenergetycznym w Polsce oraz ocena mo¿liwoœci zastosowania mechanizmów zapobiegawczych. Sam
termin windfall profits oznacza wzrost zysków oraz cen energii nieadekwatny do faktycznych
kosztów wynikaj¹cych z koniecznoœci modernizacji infrastruktury w celu redukcji emisji dwutlenku wêgla do atmosfery. Innymi s³owy, jest to przeniesiony w cenê energii koszt alternatywny
emisji CO2. Zjawisko to wi¹zane jest z bezp³atn¹ alokacj¹ uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla
(EU Allowances – EUAs) w unijnym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Jak
stwierdzaj¹ autorzy opracowania, analiza œrednich wartoœci dla sektora elektrowni w latach
2004–2008 wskazuje na brak zwi¹zku miêdzy cen¹ zbytu energii elektrycznej i poziomem zyskownoœci sprzeda¿y energii elektrycznej a cen¹ uprawnieñ emisyjnych, co stanowi podstawê
do konstatacji, i¿ indukowane darmow¹ alokacj¹ uprawnieñ zjawisko windfall profits jeszcze
w Polsce nie wyst¹pi³o. Niemniej, zmiany zachowañ na rynku producentów energii elektrycznej, w tym zmiany cen energii elektrycznej na Towarowej Gie³dzie Energii, mog¹ wskazywaæ na
jego pocz¹tki. Wieloœæ czynników wystêpuj¹cych w tym samym czasie nie pozwala jednak na
potwierdzenie tego w sposób jednoznaczny.
Szczegó³owej analizie poddano tak¿e relokacjê Ÿróde³ energii elektrycznej dla polskiego
systemu elektroenergetycznego oraz przenoszenie zak³adów z sektorów produkuj¹cych cement,
stal, szk³o oraz aluminium poza granice RP i UE na skutek pojawiania siê nowych przeszkód dla
przedsiêbiorców. Dokonano oceny proponowanych mechanizmów zapobiegania temu zjawisku. Autorzy zak³adaj¹, i¿ wprowadzenie systemu aukcji bêdzie nios³o z sob¹ zagro¿enie transferu aktywnoœci przedsiêbiorstw obci¹¿onych koniecznoœci¹ zakupu uprawnieñ do emisji do
pañstw, które takich obci¹¿eñ nie wprowadzaj¹. W przypadku energetyki mo¿e równie¿ nast¹piæ
przeniesienie produkcji do tych pañstw cz³onkowskich UE, w których niski jest udzia³ kopalnych surowców w energetyce. Relokacja poza UE spowodowa³aby swoisty „przeciek” emisji
dwutlenku wêgla (ang. carbon leakage). Aukcje prowadzi³yby do poprawienia pozycji konkurencyjnej na wspólnym rynku przedsiêbiorstw energetycznych maj¹cych lepsz¹ strukturê emi-
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syjn¹. Te dwa zjawiska sk³adaj¹ siê na problem relokacji Ÿróde³ energii, który w szczególny
sposób dotyczy opartej na wêglu polskiej energetyki. Jako najbardziej prawdopodobny scenariusz wskazuje siê import energii elektrycznej z Litwy i Ukrainy, z elektrowni j¹drowych Ignalina i Chmielnicka oraz elektrowni wodnych.
Koñcowy element analizy stanowi ocena mo¿liwoœci wykorzystania przez Polskê czternastoprocentowego wzrostu emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 w sektorach, które nie zosta³y objête systemem EU ETS. Boles³aw Jankowski, uwzglêdniaj¹c bazowy i umiarkowany
scenariusz makroekonomiczny, przedstawia prognozê popytu na energiê w sektorach non ETS
oraz emisji dwutlenku wêgla z procesów produkcyjnych i pozosta³ych Ÿróde³ (produkty mineralne, przemys³ chemiczny, produkcja metali, inne).
W omawianej publikacji zaprezentowano szerokie spektrum zagadnieñ, szczególn¹ uwagê
poœwiêcaj¹c jednak przeanalizowaniu wp³ywu pakietu na strukturê zaopatrzenia Polski w energiê oraz bezpieczeñstwa energetycznego, redukcji emisji dwutlenku wêgla, wp³ywu pakietu na
konkurencyjnoœæ bran¿ energoch³onnych oraz samego sektora elektroenergetycznego. Szczegó³owej analizie poddano tak¿e metody alokacji uprawnieñ do emisji.

MARTA ZOBENIAK
Poznañ

Misje cywilne Unii Europejskiej, red. Beata Przybylska-Maszner,
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznañ 2010, ss. 312.
Publikacja pt. Misje cywilne Unii Europejskiej, zosta³a wydana pod redakcj¹ Beaty Przybylskiej-Maszner, przez Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM. Dotyka szerokiego i istotnego wspó³czeœnie obszaru dzia³añ zewnêtrznych UE, w ramach
tzw. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa. We wprowadzeniu do ksi¹¿ki, stwierdzone
zosta³o nawet, ¿e owo „zaanga¿owanie operacyjne jest najwa¿niejszym przejawem skutecznoœci
Unii na arenie miêdzynarodowej”1. Sama praca zosta³a podzielona na siedem zró¿nicowanych
tematycznie rozdzia³ów, skupiaj¹cych w sobie artyku³y a¿ szesnastu autorów. Indywidualne podejœcie ka¿dego z autorów do problematyki z zakresu misji cywilnych UE, idealnie oddaje
skomplikowan¹ charakterystykê wyzwañ, przed jakimi zosta³ postawiony personel poszczególnych operacji. Ksi¹¿ka obok stworzenia niejako mapy aktywnoœci w zakresie misji cywilnych poza granicami UE, jest niew¹tpliwie niezmiernie wa¿nym g³osem w dyskusji nad ich
skutecznoœci¹ oraz przysz³oœci¹ tego rodzaju dzia³añ.
Pierwszy rozdzia³ porusza problematykê procesu kszta³towania siê zdolnoœci operacyjnych
UE w zakresie wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony. Jego autor – Zbigniew Czachór, przybli¿y³ czytelnikowi historiê tworzenia kluczowych podstaw prawnych dla funkcjonowania misji
poza granicami UE, o których jest mowa w dalszych rozdzia³ach publikacji. Jednoczeœnie wskaza³
na najwa¿niejsze wyzwania stoj¹ce przed UE, w obliczu tzw. Europejskiej Strategii Bezpieczeñstwa, do których zaliczone zosta³y m.in. proliferacja broni masowego ra¿enia, rozwój terroryzmu
i przestêpczoœci zorganizowanej, ale tak¿e kwestie wspó³czesnego cyberterroryzmu coraz czêœciej
zagra¿aj¹cego rozwiniêtym pañstwom œwiata czy te¿ bezpieczeñstwa energetycznego. Niezmiernie ciekawym elementem rozdzia³u jest zarysowanie przez autora zdolnoœci operacyjnych UE,
w kontekœcie Traktatu z Lizbony. Przeprowadzona analiza przedstawia w sposób bardzo czytelny
drogê ku rozszerzeniu zakresu mo¿liwoœci oddzia³ywania UE w sytuacjach kryzysowych, od trak1

B. Przybylska-Maszner, Wprowadzenie, w: Misje cywilne Unii Europejskiej, red. B. Przybylska-Maszner, Poznañ 2010, s. 7.
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tatu z Maastricht, a¿ do dnia dzisiejszego. Autor jednoznacznie podkreœla, wyprowadzaj¹c
wnioski do swych rozwa¿añ, ¿e „je¿eli Unia Europejska d¹¿y do odgrywania samodzielnej roli
w skali œwiata, musi byæ gotowa do podejmowania operacji o du¿ym stopniu trudnoœci, wymagaj¹cych zaanga¿owania powa¿nych si³ i wi¹¿¹cych siê z podwy¿szonym ryzykiem strat”2.
Drugi rozdzia³ publikacji zosta³ poœwiêcony studiom trzech przypadków zastosowania œrodków unijnych do wspierania procesu budowy pañstwa prawnego w pañstwach, które s¹ targane
problemami natury wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej. Pierwszy artyku³, którego autorem jest
£ukasz Donaj, przybli¿y³ zakres misji EUJUST THEMIS w Gruzji. Na wstêpie wskazane zosta³o t³o historyczne przemian demokratycznych w Gruzji, nazwanych „rewolucj¹ ró¿”, po czym
autor odniós³ siê do najwa¿niejszych podstaw prawnych misji UE oraz zaprezentowa³ cele
i strukturê misji EUJUST THEMIS. Z racji, ¿e misja zosta³a zakoñczona, autor móg³ dokonaæ
g³êbokiej analizy podjêtych dzia³añ, zestawiaj¹c ze sob¹ oczekiwania i realia. Wynikiem jest
du¿a doza krytycyzmu wobec funkcjonowania misji gruziñskiej. £. Donaj napisa³, i¿ „bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e UE stara siê byæ licz¹cym aktorem stosunków miêdzynarodowych, nie mo¿e
sobie pozwalaæ li tylko na «pó³œrodki», jak EUJUST THEMIS”3. Drugim artyku³em, zawartym
w rozdziale poœwiêconym misjom UE dotycz¹cym kwestii pañstwa prawnego, jest analiza pt.
EUJUST LEX –zintegrowana misja Unii Europejskiej w Iraku dotycz¹ca pañstwa prawnego.
Jego autorka, Magdalena Lorenc, bardzo szeroko omówi³a praktykê funkcjonowania misji irackiej UE. Cennym elementem analizy by³o wprowadzenie m.in. bardzo przejrzystego schematu
organizacyjnego oraz odwo³anie siê do opinii formu³owanych przez pierwszego szefa misji
EUJUST LEX Stephena White, pomocnych w ocenie zaanga¿owania UE w Iraku. Trzeci z autorów drugiego rozdzia³u ksi¹¿ki, Tomasz Brañka, skupi³ swe rozwa¿ania na misji EULEX w Kosowie, dotykaj¹c w ten sposób kwestii jednego z najbardziej newralgicznych punktów
zapalnych na kontynencie europejskim. Nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e autor omawiaj¹c funkcjonowanie i strukturê EULEX, nie obawia³ siê zaprezentowaæ tak¿e w¹tpliwoœci, jakie niesie ze sob¹
samo funkcjonowanie Kosowa w formie niepodleg³ego pañstwa, nie tylko dla samego bezpieczeñstwa wewnêtrznego Kosowa, ale i reszty spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Autor z du¿¹ doz¹
ostro¿noœci i krytycyzmu podszed³ tak¿e do ferowania oceny skutecznoœci dzia³añ UE w ramach
EULEX Kosowo. Szczególnie, ¿e jak podkreœli³ „nie jest mo¿liwym pe³na ocena efektywnoœci
i dzia³añ misji ze wzglêdu na fakt, i¿ misja ta nie zosta³a jeszcze zakoñczona”4.
Rozdzia³ trzeci ksi¹¿ki zosta³ zbudowany w oparciu o studia przypadków opisuj¹cych misje
obserwacyjne Unii Europejskiej w wybranych, zapalnych rejonach na œwiecie. W tym przypadku, dziêki umiejêtnie prezentowanej bezstronnoœci w konkretnych sporach UE mo¿e wychodziæ
z pozycji rozjemcy dla zwaœnionych stron konfliktów. Pierwszy artyku³ rozdzia³u, napisany
przez £ukasza Donaja, odniós³ siê do jak¿e wa¿nej dla ca³ej szeroko pojmowanej polityki
wschodniej UE, kwestii wojny w Gruzji z 2008 r. Autor obok zarysowania t³a konfliktu w Osetii
Po³udniowej i Abchazji, czytelnie opisa³ strukturê i organizacjê misji obserwacyjnej UE. Jednak
wydaje siê, ¿e najistotniejsze by³o zaprezentowanie trudnych i skomplikowanych warunków
wykonywania dzia³añ w ramach EUMM w Gruzji, szczególnie w kontekœcie spornej kwestii
uznania przez Federacjê Rosyjsk¹ niepodleg³oœci Osetii Po³udniowej i Abchazji. Ciekawym zabiegiem autora by³o tak¿e wprowadzenie na koñcu artyku³u za³¹cznika, w którym zawarte zosta³o kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ konfliktu gruziñsko-rosyjskiego. Drug¹ misj¹
obserwacyjn¹ UE, omawian¹ w rozdziale s¹ dzia³ania podjête na rzecz zapewnienia spokoju
w indonezyjskiej prowincji Aceh. Autor, Przemys³aw Osiewicz, przedstawi³ wiêc zarys proble-

2

Z. Czachór, Proces kszta³towania zdolnoœci operacyjnych Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony, w: Ibidem, s. 28.
3
£. Donaj, Rz¹dy Prawa i EUJUST THEMIS poœród gruziñskich ró¿, w: Ibidem, s. 41.
4
T. Brañka, EULEX Kosowo – najwiêksza misja cywilna, w: Ibidem, s. 80.
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matyki konfliktu w Aceh i okolicznoœci, w jakich UE zdecydowa³a siê podj¹æ dzia³ania w tym
odleg³ym od Europy zak¹tku œwiata. Autor podkreœli³, ¿e „misja obserwacyjna w Aceh sta³a siê
jednym z elementów zacieœniania wspó³pracy pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stowarzyszeniem
Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej”5. Wykazuj¹c, ¿e nawet zwyczajowa aktywnoœæ w zakresie misji obserwacyjnych mo¿e staæ siê przyczynkiem do rozbudowy pozycji zjednoczonej
Europy w ró¿nych regionach œwiata, nawet tych, w których dotychczas nie prowadzone by³y na
tak szerok¹ skalê dzia³ania UE. Jednoczeœnie autor zauwa¿a, ¿e misja w Aceh zakoñczy³a siê
sukcesem i stanowi udany przyk³ad misji cywilnej. W przeciwieñstwie do sukcesu w Aceh,
ostatni artyku³ zamieszczony w omawianym rozdziale, poruszy³ bolesn¹ kwestiê aktywnoœci
unijnej w regionie Zachodnich Ba³kanów. Jego autor, Witold Ostant, odniós³ siê do problemu
rozpadu Jugos³awii i wynik³ych z tego faktu konfliktów zbrojnych, wprowadzaj¹c na ich tle opis
prób dzia³añ podejmowanych w ramach misji ECMM i EUMM. Wa¿nym zabiegiem by³o przedstawienie, wraz z rozwojem wydarzeñ w spornym regionie Ba³kanów, transformacji samej integruj¹cej siê Europy. Czytelnik mo¿e tak¿e zaznajomiæ siê z konstrukcj¹ misji obserwacyjnej
korzystaj¹c z za³¹czonych do artyku³u schematów organizacyjnych. Jako dobr¹ naukê dla
przysz³ych misji UE na œwiecie, nale¿y rozwa¿yæ ocenê autora, który stwierdzi³, ¿e „analizuj¹c
s³aboœci i silne cechy ECMM nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ po³¹czenie cech dyplomatycznej misji
z elastycznoœci¹ quasi wojskowej organizacji mia³o tyle samo zalet co wad. Misja pomimo
swych zalet, nie wp³ynê³a znacz¹co na zbudowanie trwa³ego pokoju, zabrak³o si³, œrodków i woli politycznej oraz realnej si³y zbrojnej, które w swej gestii WE, a nastêpnie UE nie posiada³y”6.
Rozdzia³ czwarty publikacji zosta³ poœwiêcony misjom UE s³u¿¹cym reformom sektora bezpieczeñstwa w wybranych pañstwach œwiata. Beata Przybylska-Maszner przybli¿y³a w swym
artykule misjê EUSEC, w Demokratycznej Republice Konga, podkreœlaj¹c, i¿ „wysi³ki pañstw
cz³onkowskich zaanga¿owanych w misjê w oparciu o zasoby UE, mog¹ przyczyniæ siê nie tylko
do poprawy sytuacji w DRK, ale mieæ wp³yw na umocnienie stabilnoœci w regionie Wielkich Jezior Afrykañskich”7. W sposób bardzo interesuj¹cy dla czytelnika autorka zaprezentowa³a etapy
misji, umieszczaj¹c w swym artykule zbudowan¹ przez siebie tabelê prezentuj¹c¹ podstawy
prawne misji, ich czas obowi¹zywania, a tak¿e dokonuj¹c streszczenia najwa¿niejszych zadañ
umieszczonych w mandacie misji. Podobnie, równie¿ w postaci tabeli, zosta³y zaprezentowane
kompetencje w zakresie kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego EUSEC Congo,
co u³atwia zrozumienie skomplikowanych relacji wystêpuj¹cych pomiêdzy ró¿nymi centrami
decyzyjnymi odpowiadaj¹cymi za funkcjonowanie ca³ej misji. Drugi artyku³ zamieszczony
w omawianym rozdziale pracy, autorstwa Micha³a £uszczuka, poœwiêcony zosta³ mo¿e mniej
znanej ni¿ ta w Kongo, misji UE w Republice Gwinei Bissau. Prowadzone tam dzia³ania równie¿ skupi³y siê na reformie sektora bezpieczeñstwa tego afrykañskiego pañstwa. Autor zaprezentowa³ ca³¹ strukturê misji. Wyprowadzaj¹c zaœ wstêpne wnioski, bowiem operacja nie
zosta³a zakoñczona, oceni³ wielce krytycznie jej dotychczasowe funkcjonowanie. Czytelnie wypunktowane zosta³y s³abe strony dzia³añ podjêtych w Republice Gwinei Bissau. Pojawi³o siê
stwierdzenie, ¿e „ambitne plany by³y wiêc chyba bardziej wyrazem dobrych chêci UE ni¿ realnej oceny jej mo¿liwoœci i obiektywnych uwarunkowañ”8.
5

P. Osiewicz, Misja obserwacyjna Unii Europejskiej w Aceh (AMM Aceh, Indonezja) jako
przyk³ad wspó³pracy z pañstwami ASEAN, w: Ibidem, s. 114.
6
W. Ostant, ECMM/EUMM Zachodnie Ba³kany – sukces czy pora¿ka Unii Europejskiej?, w:
Ibidem, s. 143.
7
B. Przybylska-Maszner, Misja doradcza i pomocowa Unii Europejskiej w zakresie reform sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga EUSEC RD Congo – uwarunkowania, struktura, efekty, w: Ibidem, s. 147.
8
M. £uszczuk, Misja Unii Europejskiej wspieraj¹ca reformê sektora bezpieczeñstwa w Republice Gwinei Bissau, w: Ibidem, s. 182.
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W rozdziale pi¹tym znalaz³y siê artyku³y poœwiêcone misjom UE maj¹cym na celu wspieranie kontroli granicznej w wybranych miejscach na œwiecie, jako elementu zapewniaj¹cego zwiêkszanie bezpieczeñstwa w skali regionu, jak i globu. Jaros³aw Jañczak poruszy³ problem misji
wspieraj¹cej UE dla punktu granicznego w Rafah. Autor wskaza³ na pozytywny wydŸwiêk
obecnoœci UE, jako struktury postrzeganej przede wszystkim przez Palestyñczyków za neutraln¹, w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Wa¿ne by³o tak¿e wskazanie, obok struktury i sposobu funkcjonowania misji, na skomplikowan¹ sytuacjê w rejonie dzia³ania, która
niejako determinowa³a skutecznoœæ wszelkich starañ podejmowanych przez przedstawicieli UE
w Rafah. Zdaniem autora, misja „mog³a wspieraæ okreœlone dzia³ania, lecz nie mog³a ich zastêpowaæ”9. Janusz Solak, autor drugiego artyku³u zawartego w omawianym rozdziale, odniós³ siê
do unijnej misji wspomagaj¹cej dzia³ania na rzecz polepszenia kontroli granicznej na styku
Mo³dawii i Ukrainy. Odnosz¹c siê do dzia³añ UE, autor zaprezentowa³ przy tym skomplikowan¹
sytuacjê w rejonie, gdzie krzy¿uj¹ siê interesy nie tylko Mo³dawii i Ukrainy, ale równie¿ quasi
pañstwa, jakim jest Naddniestrze. Zabezpieczenie tego regionu w Europie jest nader wa¿ne dla
UE, gdy¿ obecnie bardzo aktywne s¹ tam grupy przestêpcze oraz przemytnicze, oddzia³ywuj¹ce
niemal¿e na ca³y kontynent w zakresie m.in. kontrabandy czy te¿ handlu broni¹. Dlatego, jak napisa³ autor, „wspólnym zadaniem EUBAM i partnerskich s³u¿b mo³dawskich i ukraiñskich jest
stworzenie systemu granicznej i celnej kontroli i ochrony granic, która odpowiada³aby europejskim standardom i zaspokaja³a prawne potrzeby obywateli ka¿dego kraju”10.
Rozdzia³ szósty w publikacji zosta³ oparty na artyku³ach zawieraj¹cych opis misji policyjnych UE na terytorium pañstw znajduj¹cych siê w Europie. Anna Potyra³a zajê³a siê kwesti¹ misji policyjnej UE w Boœni i Hercegowinie, która by³a pierwsz¹ misj¹ tego rodzaju oraz jako
pierwsza odnosi³a siê do dzia³añ w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony. Autorka zaprezentowa³a funkcjonowanie misji, która by³a przedsiêwziêciem wielce skomplikowanym, m.in. z racji multinarodowego personelu misji, sk³adaj¹cego siê z przedstawicieli pañstw
cz³onkowskich UE i pañstw trzecich, które chcia³y w³¹czyæ siê w dzia³ania unijne. Jednoczeœnie
same warunki polityczne w Boœni i Hercegowinie, co te¿ czytelnie zosta³o zaprezentowane w artykule, wymaga³y od planuj¹cych przedsiêwziêcia du¿ego obeznania oraz jasnego formu³owania celów stawianych misji UE. Dokonuj¹c podsumowania autorka wskaza³a, ¿e „najistotniejsze
dla przysz³oœci misji policyjnych Unii Europejskiej, w tym dla Misji policyjnej Unii Europejskiej w Boœni i Hercegowinie jest, aby aktywnoœæ personelu odzwierciedla³a standardy europejskie, nie zaœ zasady przyjmowane przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie”11. Drugi artyku³,
pochodz¹cy z omawianego rozdzia³u zosta³ poœwiêcony zagadnieniu misji UE, o nazwie kodowej PROXIMA, która obejmowa³a obszarem swego dzia³ania terytorium Macedonii. Autorki,
Monika Izydorczyk i Kornela Obliñska, zaprezentowa³y czytelnikowi rys sytuacji prowadz¹cej
do uruchomienia operacji UE, a nastêpnie dokona³y czytelnej prezentacji struktury oraz sposobu
funkcjonowania misji w Macedonii. Interesuj¹ce i motywuj¹ce do dalszej dyskusji w tym zakresie jest stanowisko autorek wobec zbytniej pob³a¿liwoœci UE wobec ludnoœci albañskiej. Rozdzia³ zamyka artyku³ Beaty Przybylskiej-Maszner poœwiêcony tak¿e zagadnieniu obecnoœci
misji UE w Macedonii. Autorka przedstawi³a w nim zagadnienia funkcjonowania niejako kolejnego etapu dzia³añ unijnych w tym pañstwie, w postaci EUPAT, a wiêc policyjnego zespo³u doradczego w By³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii. Bardzo ciekawe jest zestawienie
w ramach jednego wykresu czasookresu funkcjonowania misji i operacji UE w Macedonii,
z jednoczesnym wskazaniem na ich koszta oraz szacunkow¹ liczbê personelu zaanga¿owanego
9

J. Jañczak, Misja wspieraj¹ca UE dla punktu granicznego Rafah (EUBAM Rafah) – tworzenie
podstaw zaufania granicznego w warunkach d³ugotrwa³ego konfliktu, w: Ibidem, s. 194.
10
J. Solak, Graniczna Misja Wspomagaj¹ca Unii Europejskiej w Mo³dawii i na Ukrainie
(EUBAM Moldova/Ukraina), w: Ibidem, s. 200.
11
A. Potyra³a, Misja policyjna EUPM w Boœni i Hercegowinie, w: Ibidem, s. 227.

RIE 4’10

Oceny i omówienia

393

w dzia³ania. Wprowadzenie natomiast na koñcu artyku³u, w formie za³¹cznika kalendarium wydarzeñ w Macedonii, w latach 2001–2008, niezwykle u³atwia zobrazowanie t³a dzia³añ nie tylko
w ramach EUPAT. Odnosz¹c siê do wniosków prezentowanych przez autorkê artyku³u, nale¿y
podkreœliæ problem wczesnego i adekwatnego do potrzeb anga¿owania siê struktur miêdzynarodowych w rejonach wystêpowania napiêæ np. na p³aszczyŸnie etnicznej. Autorka wskazuje, ¿e
„zaanga¿owanie Unii na tym terenie przyczyni³o siê w du¿ej mierze do przywrócenia stabilnoœci
na tym obszarze, co doprowadzi³o j¹ [Macedoniê –J.R.] do chwili, w której coraz bardziej realne
s¹ szanse na jej cz³onkostwo w Unii”12.
Ostatni, siódmy, rozdzia³ publikacji w ca³oœci zosta³ poœwiêcony tak¿e misjom policyjnym
UE, jednak¿e prowadzonym w Azji oraz Afryce. Wojciech Nowiak odniós³ siê w swym artykule
do kwestii funkcjonowania unijnej misji policyjnej na Terytoriach Palestyñskich. Autor stwierdzi³, ¿e „patrz¹c na rolê Europy nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Unia jest jednym z g³ównych donatorów
Procesu Pokojowego, wspieraj¹cym mo¿liwoœæ funkcjonowania Autonomii oraz g³ównym partnerem handlowym Izraela, co sk³ania do szerszego zaanga¿owania na rzecz rozwoju i stabilizacji regionu”13. St¹d te¿, tak cenna jest analiza kreacji i samego funkcjonowania EUPOL COPPS
w Autonomii Palestyñskiej. W oparciu o ni¹ mo¿na zaobserwowaæ niejako wprowadzenie nowych wymiarów pomocy dla spo³eczeñstwa palestyñskiego, przy jednoczesnym zachowaniu
najwiêkszego atutu UE w kontekœcie Bliskiego Wschodu, jakim jest postrzeganie przez zwaœnione strony Unii w sposób neutralny. Drugi z artyku³ów zosta³ oparty o obserwacjê dzia³añ misji policyjnej EUPOL w Afganistanie. Autor, Micha³ M. Kosman, skupi³ siê na zagadnieniu byæ
mo¿e obecnie mniej medialnym od dzia³añ w ramach ISAF, ale o wielkiej wadze dla budowy pañstwowoœci w Afganistanie. EUPOL Afganistan dotyka jednego z najs³abszych ogniw struktur
bezpieczeñstwa, w postaci formowania i szkolenia afgañskiej policji. Autor z du¿¹ doz¹ ostro¿noœci i bardzo krytycznie podszed³ do przysz³oœci dzia³añ stabilizacyjnych, dostrzegaj¹c przy
tym istnienie pozytywnych cech obecnoœci UE w Afganistanie. Autorem kolejnych dwóch artyku³ów, zamieszczonych w siódmym rozdziale publikacji, jest Adam Jaskulski, który poruszy³
problem misji policyjnych UE prowadzonych w ca³ej Demokratycznej Republice Konga oraz
w jego stolicy Kinszasie. Prezentuj¹c ogólny rys sytuacji w konfliktogennym œrodowisku funkcjonuj¹cym w DR Konga oraz odnosz¹c siê do kszta³tu i formy dzia³añ podejmowanych tam
przez przedstawicieli unijnych misji, autor podkreœli³ m.in. bardzo wa¿ny mankament zwi¹zany
z ograniczonym kontyngentem personelu z UE i pañstw trzecich zaanga¿owanych w misje. Kluczowe, chocia¿by dla wizji przysz³ych, podobnych dzia³añ UE, jest tak¿e zaobserwowane przez
autora obni¿enie efektywnoœci w zwi¹zku z ró¿nymi sporami wystêpuj¹cymi wewn¹trz samej
Unii wobec planowania misji policyjnej EUPOL Kinszasa.
Publikacjê Misje cywilne Unii Europejskiej pod red. Beaty Przybylskiej-Maszner nale¿y
oceniæ bardzo wysoko, gdy¿ stanowi ona niezmiernie wa¿ne na polskim rynku wydawniczym
kompendium wiedzy o tego rodzaju aktywnoœci UE na arenie miêdzynarodowej. Uk³ad ksi¹¿ki
oraz pewna standaryzacja, m.in. w ka¿dorazowym opisie struktury oraz mandatu poszczególnej
misji, daje czytelnikowi mo¿liwoœæ porównywania ze sob¹ konkretnych przypadków. Jednoczeœnie prezentowane przez autorów ró¿ne stanowiska w zakresie poruszanej problematyki, zapewniaj¹ krytyczn¹, a wiêc ukazuj¹c¹ zarówno sukcesy, jak i pora¿ki, wizjê unijnej aktywnoœci
w ramach misji cywilnych. Dlatego te¿ omawiana publikacja staje siê wa¿nym g³osem w dyskusji nad potrzeb¹ oddzia³ywania UE w sytuacjach kryzysowych poza granicami pañstw-cz³onków. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na nasycenie publikacji u³atwiaj¹cymi zaznajomienie siê
12

B. Przybylska-Maszner, EUPAT – policyjny zespó³ doradczy w By³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, w: Ibidem, s. 254.
13
W. Nowiak, EUPOL COPPS – Misja Policyjna Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyñskich – kreatywnym zaanga¿owaniem UE w procesie budowy zrêbów instytucjonalno-prawnych
przysz³ego pañstwa palestyñskiego, w: Ibidem, s. 260.
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z treœci¹ tabelami czy te¿ innymi zestawieniami graficznymi. Ka¿dy kto jest zainteresowany nie
tylko problematyk¹ integracji europejskiej czy te¿ stosunkami miêdzynarodowymi, ale przede
wszystkim problemami wspó³czesnego œwiata powinien zapoznaæ siê z zawartoœci¹ Misji cywilnych Unii Europejskiej.

JACEK RAUBO

Beata Przybylska-Maszner, Anna Potyra³a, Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony, Wydawnictwo
Naukowe Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznañ 2009, ss. 312.
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa oraz Europejska Polityka Bezpieczeñstwa
i Obrony maj¹ kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej, która aspiruje do odgrywania znacz¹cej roli w stosunkach miêdzynarodowych. Aktor o zasiêgu globalnym musi dysponowaæ instrumentami realizacji w³asnej polityki i to nie tylko w aspekcie gospodarczym. Promocja
stabilnoœci oraz dzia³ania na rzecz jej utrzymywania, mo¿liwoœæ skutecznego zmierzenia siê
z problemami globalnymi, takimi jak: terroryzm, ochrona œrodowiska, walka z przestêpczoœci¹
miêdzynarodow¹, nielegaln¹ imigracj¹ i handlem narkotykami, to tylko niektóre dzia³ania, do
których zdolna musi byæ Unia Europejska. Wiele z nich obejmuje kompetencje pañstw cz³onkowskich, co nie sprzyja skutecznej realizacji tych ambitnych zadañ. Nieudana ratyfikacja Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, zw³aszcza przez Francjê, uznana zosta³a za
sprzeciw wobec g³êbszej integracji, która wykraczaj¹c poza sprawy gospodarcze, oznacza³a
przejmowanie przez Uniê Europejsk¹ kolejnych kompetencji pañstw cz³onkowskich.
Odpowiedzi¹ na potrzeby reformy sta³ siê Traktat lizboñski, który wprowadzi³ istotne, choæ
nie tak odwa¿ne zmiany. Utworzono stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa, którego kompetencje obejmuj¹ zadania realizowane przez
Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz Komisarza ds. Zewnêtrznych Unii. Formalnie reprezentuje on Uniê Europejsk¹ na zewn¹trz i bêdzie koordynowa³ jej politykê zagraniczn¹, jednak fiasko Traktatu Konstytucyjnego zawa¿y³o na
unikaniu nazwy Minister Spraw Zagranicznych, co nadmiernie wskazywa³o na przejmowanie
funkcji pañstwa. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e Wysoki Przedstawiciel dzia³aæ mo¿e jedynie w oparciu o decyzjê podjêt¹ przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie.
Kolejn¹ nowoœci¹ jest powo³anie Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych, która bêdzie
korpusem dyplomatycznym Unii Europejskiej. Wspó³dzia³aj¹c ze s³u¿bami dyplomatycznymi
pañstw cz³onkowskich, pod kierownictwem Wysokiego Przedstawiciela, pozwoli to stworzyæ
siln¹ reprezentacjê zewnêtrzn¹, która mówi¹c jednym g³osem w pe³ni odda aspiracje Unii Europejskiej. Dyskusja dotycz¹ca udzia³u Polaków w tej¿e s³u¿bie wskazuje na ¿ywe zainteresowanie t¹ tematyk¹. Opracowany przez Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych raport wskazuje,
¿e na 1701 osób zatrudnionych w unijnej dyplomacji, ra¿¹co niska jest liczba przedstawicieli nowych pañstw cz³onkowskich, w przypadku Polaków wynosi ona zaledwie 361. Jednak oczeki-

1
R. Formuszewicz, J. Kumoch, Analiza obsady stanowisk szefów delegatur Unii Europejskiej
w przededniu powo³ania Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych, Warszawa 2010, s. 9,
http://www.pism.pl/zalaczniki/PISM_Raport_ESDZ.pdf, wyœwietlono 4 paŸdziernika 2010.
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wania rz¹du s¹ wiêksze w odniesieniu do przysz³ych nominacji. Te zmiany wskazuj¹, ¿e
wreszcie Unia Europejska bêdzie mog³a wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci, jakie daje Wspólna
Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa.
Zagadnienia te sta³y siê tematem kolejnej, drugiej ju¿ publikacji Beaty Przybylskiej-Maszner i Anny Potyra³y z cyklu „Leksykon integracji europejskiej”. Tym razem dotyczy ona Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony. To
pierwsze tego typu opracowanie, które w sposób szczegó³owy i kompleksowy przedstawia zadania, kompetencje, instytucje, programy i dzia³ania w obu wymienionych obszarach. Warto podkreœliæ aktualnoœæ publikacji, która uwzglêdnia najnowsze rozwi¹zania w obszarze polityki UE
wobec pañstw trzecich. Uzasadnionym posuniêciem by³a rezygnacja z hase³ dotycz¹cych podstaw integracji europejskiej, co pozwoli³o na dok³adniejsze omówienie zagadnieñ koncentruj¹cych siê wokó³ tematu publikacji. Czytelny uk³ad hase³ w porz¹dku alfabetycznym u³atwia
odnalezienie poszukiwanego terminu, a odsy³acze pozwalaj¹ poszerzyæ wiedzê o niezbêdne informacje zwi¹zane z wyjaœnianym zagadnieniem. Interesuj¹cym pomys³em jest umieszczenie
w pracy zestawienia wybranych spraw2 skierowanych do S¹du Pierwszej Instancji i Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa
– walka z terroryzmem oraz opracowanego przez autorki wykazu specjalnych przedstawicieli
Unii Europejskiej z uwzglêdnieniem zakresu ich zaanga¿owania.
Ta cenna pozycja uzupe³nia obecne od dwóch lat na rynku opracowanie Leksykon integracji
europejskiej w obszarze Sprawiedliwoœæ, Wolnoœæ, Bezpieczeñstwo. Jednoczeœnie autorki zakoñczy³y ju¿ pracê nad trzeci¹ ksi¹¿k¹ z tego cyklu, która dotyczyæ bêdzie stosunków Unii Europejskiej z pañstwami trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi. Nie sposób wyobraziæ
sobie zapoznania siê z tematyk¹ dotycz¹c¹ dzia³alnoœci Unii Europejskiej bez siêgniêcia po te
publikacje.

MARCIN PIECHOCKI
Poznañ

Aleksandra Kruk, Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnêtrznej
i zagranicznej RFN w latach 1969–1992, Wydawnictwo UNIKAT 2,
Katowice 2010, ss. 201.
Hans-Dietrich Genscher to postaæ bez w¹tpienia niezwyk³a, znana tak w Republice Federalnej Niemiec, jak i poza jej granicami. Urodzony w roku 1927 niemiecki polityk zasiada³ w latach
1965–1998 w Bundestagu. W latach 1969–1974 by³ ministrem spraw wewnêtrznych w rz¹dzie
Willego Brandta, a od 1974 do 1992 roku pe³ni³ funkcjê ministra spraw zagranicznych. Jego
osiemnastoletnie kierowanie Urzêdem Spraw Zagranicznych podporz¹dkowane by³o idei kontynuacji. Pragn¹³ on, by RFN by³a postrzegana jako pañstwo demokratyczne. Swymi dzia³aniami nie tylko nada³ ton tak wewnêtrznej, jak i zagranicznej polityce RFN, ale sprawi³, ¿e
w œwiecie polityki i dziennikarstwa zafunkcjonowa³ termin genscheryzm.
Celem, jaki sama autorka zawar³a we Wstêpie pracy, sta³o siê udowodnienie, i¿ H.-D. Genscher odegra³, zw³aszcza w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku, czo³ow¹
rolê na miêdzynarodowej scenie politycznej. Celowym, zdaniem dr Aleksandry Kruk, sta³o siê
zadanie pytania, na ile o skutecznoœci jego dzia³añ decydowa³y jego w³asne cechy osobowoœci,
a na ile si³a przebicia RFN na arenie miêdzynarodowej.

2

Tezy opinii i orzeczeñ.
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Praca sk³ada siê z czterech podporz¹dkowanych podzia³owi chronologicznemu rozdzia³ów,
z których pierwszy obejmuje okres od narodzin H.-D. Genschera do pocz¹tków jego dzia³alnoœci w Bundestagu. Autorka ukazuje proces jego „dojrzewania do polityki”, wiele uwagi poœwiêcaj¹c osobom i wydarzeniom, które go ukszta³towa³y, wskazuj¹c m.in. na relacje z rodzicami
– Hilde Kreime i Kurtem, a tak¿e dziadkami. Opisuje doœwiadczenie wojny i s³u¿bê w Wehrmachcie, a nastêpnie powrót do domu i ucieczkê z NRD. Kolejnym istotnym wydarzeniem staje
siê wst¹pienie H.-D. Genschera do Wolnej Partii Demokratycznej (niem. Freie Deutsche Partei
– FDP) oraz poznanie przez niego podczas kampanii wyborczej do Bundestagu w 1953 roku
Thomasa Dehlera, który sta³ siê jego „politycznym mentorem”. Czytelnicy zapoznaj¹ siê nastêpnie z szeregiem zdarzeñ (objêcie funkcji asystenta naukowego frakcji FDP, wspó³tworzenie programu berliñskiego, zatrudnienie na stanowisku dyrektora frakcji FDP, a wreszcie dyrektora
generalnego FDP), które doprowadzi³y do dokonania przez H.-D. Genschera wyboru miêdzy
polityk¹ a karier¹ urzêdnicz¹ na rzecz tej pierwszej, co oznacza³o start w wyborach do Bundestagu 19 wrzeœnia 1965 roku i uzyskanie w nich mandatu. Ostatni fragment tego rozdzia³u poœwiêcony jest w³aœnie dzia³alnoœci poselskiej.
Rozdzia³ drugi koncentruje siê na roli H.-D. Genschera w polityce wewnêtrznej RFN. Zostaje w nim przedstawiony jako minister spraw wewnêtrznych i przewodnicz¹cy FDP. Wyjaœniony
zostaje zakres jego kompetencji, a istotny staje siê kontekst nasilenia dzia³alnoœci terrorystycznej i zamachu podczas olimpiady w Monachium 5 wrzeœnia 1972 roku, w zwi¹zku z którymi,
choæ nie odpowiada³ formalnie za bezpieczeñstwo, polityk z Halle by³ gotowy z³o¿yæ dymisjê.
Nie zosta³a ona przyjêta.
Wa¿nym aspektem dzia³alnoœci ministra spraw wewnêtrznych by³o uczestnictwo w normalizacji stosunków z pañstwami Europy Wschodniej, a zw³aszcza d¹¿enie do poprawy relacji
z ZSRR, NRD i PRL. W omawianym okresie dosz³o m.in. do podpisania uk³adu o wzajemnych
stosunkach miêdzy ZSSR a RFN (12 sierpnia 1971 roku) czy podobnego z PRL (7 grudnia 1970 r.).
W ramach Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych dokonano reformy administracji publicznej. Akcentowano tak¿e kwestiê ochrony œrodowiska, powo³uj¹c m.in. Federalny Urz¹d Ochrony Œrodowiska z siedzib¹ w Berlinie.
W dalszej kolejnoœci, omówione zosta³o sprawowanie przez ministra i wicekanclerza przewodnictwa w FDP. W odniesieniu do tej partii zaczêto w latach siedemdziesi¹tych XX wieku
u¿ywaæ terminu genscheryzm. Okreœlano j¹ tak¿e czêsto jako „przedsiêbiorstwo jednego cz³owieka”. Dzia³alnoœæ jej przewodnicz¹cego przedstawiona zostaje przez pryzmat nastêpuj¹cych
po sobie wyborów, zjazdów, nowych programów. Ukazane zosta³y jego zmagania o pozycjê i autorytet, wskazano tak¿e na jego rolê w procesie jednoczenia partii liberalnej.
W rozdziale trzecim omówiona zostaje rola, jak¹ H.-D. Genscher odegra³ w polityce zagranicznej RFN. Oddzielne podrozdzia³y poœwiêcone zosta³y najwa¿niejszym elementom tej¿e:
polityce wschodniej (wobec Polski, Czechos³owacji, Wêgier, Rumunii, Bu³garii, Albanii), nastêpnie bezpieczeñstwu i dzia³alnoœci na rzecz rozbrojenia, zjednoczeniu Niemiec, udzia³owi
w budowie jednoœci europejskiej, a tak¿e relacjom Pó³noc–Po³udnie. Autorka podkreœli³a, ¿e ju¿
w momencie obejmowania urzêdu przez nowego ministra, bilans osi¹gniêæ w niemieckiej polityce wschodniej by³ korzystny. Postêpowa³o odprê¿enie, zawarte zosta³y uk³ady z PRL, Czechos³owacj¹, NRD, ZSRR. Ju¿ w trakcie jego urzêdowania, dosz³o do intensyfikacji kontaktów
z ZSRR, zwieñczonej parafowaniem 13 wrzeœnia 1990 roku „uk³adu o dobrym s¹siedztwie,
partnerstwie i wspó³pracy”. Minister uczestniczy³ tak¿e w takich wydarzeniach, jak koñcowe
spotkanie Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie czy Œwiatowy Szczyt Ekonomistów w Davos. Propagowa³ has³a kooperacji, opowiadaj¹c siê m.in. za uk³adami SALT I
i SALT II oraz za kontynuacj¹ procesu rozbrojenia. Popar³ zawarte 25 czerwca 1988 r. porozumienie miêdzy pañstwami EWG i RWPG o zainicjowaniu oficjalnych relacji. Akcentowa³
znaczenie „Karty Paryskiej”, uznaj¹c zawarte w niej postanowienia za czynnik istotny dla uwidocznienia „nowego pocz¹tku” w historii Europy. Jego politycznym celem sta³o siê przezwyciê-
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¿enie podzia³u Niemiec, a postulat zjednoczenia obecny by³ w ka¿dym zakresie jego aktywnoœci
politycznej. W zwi¹zku z samym procesem zjednoczeniowym, nale¿y wspomnieæ, i¿ sam
H.-D. Genscher dobiera³ sk³ad delegacji niemieckiej do rokowañ 2+4. Podkreœla³ udzia³ obywateli NRD w uzyskiwaniu jednoœci i by³ chwalony za sam sposób prowadzenia rozmów. Istotnym
elementem jego koncepcji politycznej sta³o siê, zw³aszcza po 1974 roku, poparcie dla integracji
europejskiej. Optowa³ za „Europ¹ obywateli”, „Europ¹ federaln¹” oraz „Europ¹ solidarnoœci”.
W 1990 roku podkreœla³, ¿e jest zwolennikiem budowania unii politycznej i gospodarczo-walutowej. Wskazywa³ tak¿e w póŸniejszym okresie na korzyœci z poszerzenia Unii. Dzia³alnoœæ ministra spraw zagranicznych przynios³a mu jednak równie¿ okreœlenie „urzêdnik Trzeciego
Œwiata”.
Rozdzia³ czwarty stanowi swoist¹ klamrê. Zostaj¹ w nim odtworzone przyczyny dymisji
H.-D. Genschera wraz z jego argumentacj¹. Autorka przywo³uje w tym celu zarówno materia³y
archiwalne, jak i pamiêtniki samego polityka. Nie brakuje fragmentu obrazuj¹cego krytykê
dzia³añ ministra spraw zagranicznych po zjednoczeniu Niemiec, szczególnie w odniesieniu do
Iraku i by³ej Jugos³awii, co tak¿e stanowi³o motyw dymisji. Rozdzia³ zamyka prezentacja miêdzynarodowych ocen H.-D. Genschera, zarówno politologów (np. Bogdan Koszel, Arnulf Baring, Emil J. Kirchner, Timothy Garton Ash), polityków (m.in. Richard von Weizsäcker, Klaus
Kinkel, Walter Scheel, Oskar Lafontaine, Roland Dumas, James A. Baker), jak i dziennikarzy
(m.in. Thomas Kielinger, Peter Pragal)
Omawiana publikacja, o której wartoœci stanowi chocia¿by otrzymanie przez dr Aleksandrê
Kruk Nagrody im. Profesora Piotra Dobrowolskiego, stanowi wielowymiarowe, pe³ne niuansów
studium poœwiêcone cz³owiekowi, który niew¹tpliwie odcisn¹³ piêtno na polityce niemieckiej,
a wraz z odejœciem którego mówiono o koñcu pewnej epoki w historii RFN. Nale¿y wspomnieæ,
i¿ ta stanowi¹ca podsumowanie studiów doktoranckich autorki ksi¹¿ka jest pierwsz¹ w jêzyku
polskim monografi¹ poœwiêcon¹ temu wybitnemu politykowi.
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