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tycznych uwag pod adresem  sił republikańskich. Z  drugiej strony, w innych dokum en
tach, ukazuje się on jako dobry wojskowy, tak  też oceniany być przez innych. D okum en
ty te, obok innych, są jednak  już pewną zapowiedzią tego co niebawem  ukazują dalsze 
relacje, a więc stopniowego rozkładu tych brygad. Z resztą sam Świerczewski doświadczy 
skutków tych, nie do końca skoordynowanych działań.

Cały prezentow any tom  zawiera 81 dokum entów  przygotowanych przez Państwowe 
Rosyjskie Wojskowe Archiwum  (RGVA) oraz Rosyjski Instytut H istorii przy Rosyjskiej 
Akadem ii N auk (por. s. IV). Jest to zatem  naukowe opracowanie, w którym każdy z do 
kum entów posiada odpowiednie wprowadzenie. Jest to szczególnie ważne wobec czytel
nika z mniejszą orientacją w zakresie prezentow anej problematyki. Kwestie rosyjskie są 
bowiem  obciążone w ielom a przesłankam i ideologicznymi i dalekie od obiektywnej p re 
zentacji. Proponow ane teksty wprowadzające okazują się wręcz niezbędne, aby prezen
towanym dokum entom  nadać właściwy sens i charakter interpretacyjny.

Interesująca jest zam ieszczona na  stronie X IV  m apka ukazująca stan frontu w kwiet
niu 1938 roku. N atom iast po stronie 204 zamieszczono 14 interesujących ilustracji.

Om awiana publikacja jest niezwykle ważnym zbiorem  dokum entów  odnoszących się 
do wojny domowej w Hiszpanii z lat 1936-1939. Rozwiewają one wiele ideologicznych 
idei, tak  chętnie w przeszłości głoszonych i przyjmowanych przez n iektóre środowiska 
polityczne, także w Polsce, a także nadal i dziś. Zwłaszcza dla Europy Środkowo
-W schodniej jest to potw ierdzenie oczywistych praw dotyczących ideologii komunistycz
nej i jej ekspansjonistycznych działań. Niestety m iała w tym zaangażowanie także Pol
ska, a dokładniej ideologiczny wyznawcy komunizmu.
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David F  r u m , R ichard P e r  l e, A n  E nd  to Evil. H ow  to win the War on Terror. R an
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Odpow iedzialna i kom peten tna analiza polityki m iędzynarodowej zawsze podejm uje 
próby uchwycenia pewnych bardziej ogólnych zjawisk i procesów, które się dokonują 
w danym  miejscu i czasie. Jest to generalne staranie się o rozeznanie najbardziej real
nych faktorów, ale nie m ożna zapom nieć, że za nimi stoją określone osoby, idee czy in
ne uwarunkowania. Więcej, w tym procesie chodzi o próby poszukiwania ich najbardziej 
podstawowych przyczyn, a te ostatecznie m aja także pewne odniesienia do wartości, 
choć różnie to jest widziane w polityce międzynarodowej.

We wszelkich tych próbach wizji polityki międzynarodowej, a także regionalnej (np. 
A m eryka Południowa, Bliski W schód) nie m ożna pom inąć Stanów Zjednoczonych 
Am eryki Północnej. Zwłaszcza, że współcześnie -  po poddaniu się Rosji -  jest to 
w praktyce jedyne mocarstwo światowe. Nie chodzi tutaj jednak  tylko o pomniejsze roli 
i pozycji Rosji czy Chin, a w pewnym sensie i U nii Europejskiej. Nie mniej obiektywny 
realizm  układu sił zdaje się wskazywać współcześnie w m iarę jednoznacznie na  taki w ła



śnie układ sił politycznych, ekonomicznych i m ilitarnych, a w pewnym sensie i ku ltu ro
wych oraz naukowych, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych.

Autorzy prezentow anego opracowania wygłosili wiele referatów  oraz opublikowali 
już wiele interesujących prac. D. Frum  m.in. „The R ight M an: The Surprise Presidency 
of G eorge W. Bush”, „D ead R ight” , „W hat’s Right: The New Conservative Majority 
and the R em arking of A m erica”. Pełnił on poprzednio funkcję specjalnego asystenta 
prezydenta G eorge W. Bush. A ktualnie pracuje w „Am erican E nterprise Institu te” 
i w spółpracuje z „National Review”. Natom iast R. Perle jest autorem  „H ard L ine”. Był 
zastępcą sekretarza obrony w rządzie R. Reagan i przewodniczącym „Defense Policy 
B oard” w rządzie G eorge W. Bush. Podobnie jak  poprzedni au to r pracuje w „Am erican 
E nterprise Institu te”. N a podstawie wielu niezależnych analiz m ożna stwierdzić, że oby
dwaj autorzy są najbardziej wpływowymi w ówczesnej polityce Waszyngtonu.

Całość książki otw iera dedykacja (s. III) i interesujący spis treści (s. V).
Z  kolei cała praca podzielona została na  dziewięć zwartych bloków tematycznych. 

N iektóre z nich podzielone zostały z kolei dla lepszej organizacji, na  dalsze bardziej 
szczegółowe elementy. Także n iektóre rozdziały posiadają wymowne m otta, np. pierw
szy z T. Paine, a dziewiąty z T. Jefferson. Trzeba zauważyć, że teksty te dobrze wprowa
dzają w proponow ane w danym  rozdziel treści.

W  pierwszym rozdziale autorzy pytają: „Co nowego?” w całościowym kontekście 
podjętej tem atyki (s. 3-9). I jakby w następnym  starają się sformułować bardzo ogólną 
odpowiedź: „Koniec początku” (s. 11-40). Z  kolei wskazują na: „Nowy Axis” (s. 41-60).

Kolejnych trzech blokach starano się ukazać wielopłaszczyznowość wojny, wskazując 
zwłaszcza na „wojnę dom ową” (s. 61-95), „wojnę zagraniczną” (s. 97-145) oraz „wojnę 
o ideały” (s. 147-191).

N astępne rozdziały opatrzone zostały tytułami: „Organizowanie zwycięstwa” (s. 193
234), „Przyjaciele i wrogowie” (s. 235-273) oraz „W ojna o wolność” (s. 275-279).

Całość studium  zamyka apendyks (s. 281-282), podziękowania (s. 283-284) oraz in
form acje o autorach (s. 285) oraz o drukarni (s. 287).

W  dodatku podano wykaz zagranicznych organizacji terrorystyczny (por. s. 281-282). 
Jest to stan z 23 m aja 2003 roku. W śród nich wskazano m.in. R eal IRA, K ahane Chai 
(Kach) z Izraela, al.-Q aeda oraz różne organizacje, zwłaszcza. z Peru, Kolumbii, Jap o 
nii, Kaszmiru, Egiptu czy Grecji. Z atem  prawie w każdym kraju istnieją takie struktury 
oraz wraz z nimi związane liczne tendencje, zazwyczaj separatystyczne.

W arto zauważyć, że autorzy już w pierwszym rozdziale wskazują, iż książka ta  nie uka
zuje jakiejś środkowej drogi, jakiegoś złotego środka dla współczesnej Ameryki. Tutaj 
trzeba określić się jednoznacznie i być zdecydowanym, zwłaszcza wobec proponowanych 
wartości. Tutaj bowiem, na  oczach współczesności toczy się przecież dramatyczna walka 
o zwycięstwo albo holokaust, jak  to sugerują autorzy. W  tym kontekście autentycznie nie 
m a realnej alternatywy. Z atem , zdaniem  autorów, ta  książka jest podręcznikiem  ku zwy
cięstwu, które jednak  nie jest łatwą drogą, a m oże wymaga nawet ofiar (por. s. 9).

Autorzy wyraźnie sygnalizują i jednocześnie analizują czasy wojny i tendencji nazi
stowskich dostrzeganych także na  Bliskim W schodzie. M ożna tam  było dostrzec nawet



propagow anie Niemiec i ich ideologii nazistowskiej z jednoczesnym  działaniem  prze
ciwko lokalnej społeczności żydowskiej, np. w Bagdadzie (por. s. 48-50). N atom iast póź
niej w niektórych krajach arabskich dochodzi do głosu ideologia marksistowska, np. 
Egipt czy A lgieria (por. s. 51-59). M a ona określone podstawy ideowe, choć niemożliwe 
do akceptacji, a w konsekwencji i szerokie oddziaływania, choć jest to ich zupełnie inna 
aplikacja niż w E uropie Środkowo-W schodniej.

Wydawcy zbioru wskazują, że ważnym fenom enem  specyfiki społeczno-politycznej, 
zwłaszcza na  Bliskim W schodzie był i w niektórych krajach jest nadal ekstrem izm  reli
gijny, przede wszystkim islamski. Z atem  nie m oże on jednak  być w niczym utożsamiany 
z chrześcijaństwem, które niesie zwłaszcza praktyczne wartości pokoju i sprawiedliwo
ści. Niestety prym w tym w iodą radykalni wyznawcy islamu. Ono są nagłaśniani i obecni 
w m ediach. Niestety, te ekstrem istyczne postawy stosunkowo często i łatwo przekładają 
się także niestety na działania o charakterze terrorystycznym, znaczone przem ocą i n e 
gacja pokoju oraz dobra i sprawiedliwości (por. s. 277).

W  kom pleksowym  obrazie politycznym kreślonym  przez autorów  zbioru większe 
znacznie m a F rancja niż Niemcy, a W ielka B rytania jest dość zm arginalizowana. N a
tom iast zupełn ie  nie w spom ina się Polski, co budzi zdziwienie, zwłaszcza w kontekście 
przem ian, k tó re  przekształciły całą E uropę. Praw da jed n ak  jest, że w spółczesna poli
tyka am erykańska często zupełn ie  nie dostrzega innych krajów, a w tym Polski. Jest to 
dość bolesne zważywszy n a  ogólne sym patie do USA, ta  Polaków w kraju  jak  i poza 
granicam i.

Od strony technicznej czasem m ożna mieć zastrzeżenia odnośnie do przypisów (por. 
s. 55, 58, 59, 63, 65).

Prezentow ana praca jest ważnym przyczynkiem wokół badań odnoszących się do po
lityki USA. Zwłaszcza współcześnie, gdy wiele opinii zdominowały kwestie terroryzmu 
wręcz trudno przebić się do bardziej pogłębionych szerszych opinii. W ydaje się, ze te 
właśnie ksiązka jest tutaj pewną ofertą. Należy jednak  czytać ja  z dużym krytycyzmem, 
gdy ż często znaczona jest w ielom a wątkam i ideologicznymi oraz partyjnymi. Jest ona 
godna lektury i w inna być ważną pom ocą w rozeznaniu procesów politycznych Ameryki. 
Te zaś są niezwykle skomplikowane i trudne w potocznej wizji.
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Czasy współczesnej polityki państwowej, regionalnej, kontynentalnej czy światowej 
m ają liczne wskazania czy preferencje osobowe, polityczne czy geograficzne. Wydaje się 
jednak, że nie zawsze są one oparte  na  obiektywnych przesłaniach, a zazwyczaj zdecydo
wanie politycznych czy tylko czysto ideologicznych. Z atem  słusznie, wobec tej mnogości 
propozycji, n iejednokrotnie szuka się innych motywów, ich bardziej obiektywnej oceny


