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1. Imię i Nanvisko: Marko Babic

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

W roku 1998 ukończyłem studia na kierunku nauki polityczne, prowadzone w

Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

(obecnie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) Uniwersy.tetu

Warszawskiego. Tytuł magistra nauk politycznych uzyskałem na podstawie pracy

magisterskiej Myśl polityczna Thatcheryzmu napisanej pod kierunkiem prof. dra hab'

Konstantego Adama Wojtaszczyka.

W 2006 roku uzyskałem na Wydziale Dzięnnikarstwa i Nauk Politycznych stopień

doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, na podstawie rozprawy

doktorskiej l|olność i władza w myśli politycznej Milovana Djilasa napisanej pod

kierunkiem prof. dra hab. Franciszka Gołembskiego. W dniu 20 grudnia 2006 roku

Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

podjęła decyzję o nadaniu wspomnianego stopnia.



3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

od 2008 roku byłem zatrudniony w Katedrze Europeistyki na Wydziale

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku

adiunkta.

Od 2012 roku jestem zatrudniony w Instl.tucie Europeistyki na Wydziale Nauk

Politycznych i StudióW Międzynarodowych (do 20l6 roku Wydział Dziennikarstwa i

Nauk Politycznych) na stanowisku adiunkta.

W roku akademickim Ż0r0201I byłem zatrudniony na Stanowisku adiunkta (w

niepełnym wymiarze godzin) w Szkole Handlowej w Radomiu'

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.

IJ.Ż017 r.poz.1789):

a) Ętuł osiągnięcia naukowego: Polityka bezpieczenstwa państw Bałkanów Zachodnich.

Perspektywy l zagroŻenia.

b) autor, Ętuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnicfwa: Marko Babić, Polityka

bezpieczenstwa państw Bałkanow Zachodnich. Perspektywy i zagroŻenia, Wydawnictwo

Adam Marszałek' Toruń 2019, recęnzenci wydawniczy: dr hab. prof. UW Andrzej Wierzbicki

prof. UW, dr hab. prof. WSB Krzysztof Krysieniel.

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągnięĘch wyników wraz z omówieniem ich

ewentualnego wykorzystania

Przedmiotem refleksji w monografii wskazanej jako osiągnięcie naukowe jest polityka

bezpieczenstwa państw Bałkanów Zachodnich. Po zakonczentu konfliktów zbrojnych w

regionie po 2000 roku, państwa regionu rozpoczęły proces transformacji umoŻliwiającej

przyspieszenie integracji euroatlantyckiej. Stanęły wówczas przed istotnym zadaniem

wypracowania celów, mechanizmów, strategii własnej polityki bezpl'eczenstwa próbując

jednocześnie dostosować się do wymagań dotyczących funkcjonowania współczesnego,

demokratycznego państwa. Przebiegają onę zę zmienną dynamiką a państwa pozostają na

roŻnym poziomie rozwoju gospodarczego. Ze względu na różnorodność etniczną religjjną
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kulturowąregion pozostaje wrazliwy na wpływy aktorow ZewnęIrznych. Nie pozostaje to bez

znaczenła dla procesu tworzenia i realizacji polityki bezpleczeistwa w państwach regionu.

Problem. cel i pvtania badawcze

Problemem badawczym będącym przedmiotem monografii.iest okreŚlenie uwarunkowań i roli

polityki bezpieczeństwa państw Bałkanow Zachodnich wobec wyzwań wewnętrznych i

zewnętrznych. Na podstawie egzegezy żródeł i ich kry'tycznej analizy sformułowałem

następujące główne pytania badawcze: W jakim zakresie polityka bezpieczeństwa

państw Bałkanów Zachodnich jest realizowana W kontekście dynamicznych relacji między

strategicznym kierunkiem euroatlantyckich dązeń a ich potencjałem i pozycją w regionie?

Jakte znaczenie ma wpływ poszczególnych aktorów międzynarodowych (Stany Zjednoczone,

Rosja, Turcja, Niemcy) na stan relacji państw regionu w zakresie bezpieczenstwa?

Ponadto, wyłaniają się następuj ące uszczęgółowiające pytania badawcze: w jakim

zakresie państwa Bałkanów Zachodnich mające w swojej istocie i uwarunkowaniach

umocowanie w interesach narodowych ukształtowanych przez historię (szczególnie po

rozpadzie SFRJ), w czynniku kulturowo_narodowościowym oraz w geopolityce, ujednolicają

stanowiska wobęc wyzwan, ryzyk i zagroŻen dla ich polityk bezpl'eczenstwa zarówno na

poziomie krajowym, jak i regionalnym? W jakim zakresie, mimo istnienia ogólnej

strategicznej i doktrynalnej zgody w kwestii wspólnego stanowiska wobec regionalnych

wyzwań bezpieczenstwa, region pozostaje wrazliwy na niektore nierozwiązane problemy jak

Sporny status niektórych granic międzypaństwowych, status międzynarodowy niepodległego

Kosowa czy niepewnoŚć przetrwania BoŚni i Hercegowinie w obecnym kształcie? Jakie

znaczenie w procesie budowy wspólnoty politycznej i bezpleczeństwa w regionie mają Unia

Europejska i NATO? W jaki sposób aspekty strategiczno-doktrynalne polityki

bezpieczenstwa państw Bałkanów Zachodnich wpływają na jej skuteczność? W jakim

zakresie podobieństwa i różnice polityki bezpieczenstwa i polityki zagrantcznej wpływają na

poziom bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich? Ponadto istotnym dla

przeprowadzonej analizy jest okreŚlenie w jakim zakresie czynnik geopolityczny wpływa na

współczesne stosunki polityczne w wzajemnych relacjach dwu- i wielostronnych państw

regionu. Dlatego w procesie badań uwzględniłem także zewnętrzne priorytety polityki

zagranicznej państwa regionu. Ważnym zadaniem jest także wskazanie, na ile koncepcje

geopolityczne obecne w regionie determinują ich wzajemne stosunki oraz politykę

bezpieczenstwa. Nie bęz znaczęnia dla polityki bezpteczenstwa są rozw]'ązanla ustrojowe w

poszczegoInych państwach regionu, ich uwarunkowania i konsekwencje tych uwarunkowry



jak również okreŚlenia ośrodkow władzy, rządowej, prezydenckiej i parlamentarnój

partycypuj ących w kształtowaniu po l ityk i bezpieczeństwa'

Realizacja postawionych zadan wydaje się uzasadniona, zważywszy na dynamicznie

zmieniające się uwarunkowania polityczne w Unii Europejskiej, geopolityczne w Europie

oraz relacj e trans-atlantyckie.

Celem prezentowanej monografii było uchwycenie, wydobycie i poddanie

szczegółowej analizię pytań badawczych dotyczących polityki bezpieczenstwa państw

Bałkanów Zachodnich w zmieniających się relacji między strategicznym kierunkiem

euroatlantyckich dĘen a ich potencjałem i pozyc1ą w regionie. Analizowane były

strategiczno-doktrynalne aspekty polityki bezpieczeństwa państw Bałkanow Zachodnich

(odzwierciedlające się m.in. w dokumentach strategicznych dotyczących polityki

bezpieczenstwa)' pozycja i potencjał państw regionu oraz wpływy geopolitycznych koncepcji

oddziaływujących na ich politykę bezpieczeństwa. Dodatkowo eksploracja doIyczyła równieŻ

określenia strategicznego kierunku euroatlantyckich integrac.ji. Wyniki analizy pokazały, Że

proces euroatlantyckich integrac.ji stopniowo powoduje zmiany dyskursu politycznego, norm

i wartości politycznych w kontekście polityki bezpieczeństwa zarówno w podsystemie

insty.tucjonalnym jak i funkcjonalnym. Z punktu widzenia wymiarow polityki zmiany

wpłynęły zarówno na wymiar strukturalny (polity), procesualny Qlolitics)jak i treści (policy).

Omówienie stosowanych metod i ujęć badawczych. Biorąc pod uwagę zakres analizy

przedmiotu monografii zastosowano zrożnicowane' adekwatne do przedmiotu badań, metody

rozu1nianych, za Andrzejem Chodubskim, jako zasady i sposoby systematycznych dociekań

w cęlu poznania obiektywnej rzeczywlstościl. Badanie uwarunkowań po1ityki bezpieczeństwa

w regionie wymagało zastosowania takich metod badawczych jak anallza systemowa,

historyczna, porównawcza, sięgnięcie do badań teoretycznych, wreszcie krytyczne ana|lzy

żrodęł. Metodę systemową zastosowano w celu pokazania roli, znaczeniu i oddziałyłvaniu

poszczegolnych państw Bałkanow Zachodnich na politykę bezpieczeństwa w regionie.

Analiza systemowa jako metoda badawcza w politologii charakteryzuje się nie tylko

ujmowaniem systemu jako całośct złożonej z elemęntów za|eŻnych od siebie wzajemnie, jak i

od owej całoŚci, także uwzględnianiem ogółu warunków, w jakich owa całośÓ (nazwana

systemem) działa, oraz szukaniem Źródła przekształceń systemu w Samym systemie, w jego

'A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2oo4
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zdolnościach samosterowania we własnym działaniem oddziaływaniem na otoczenie2.

Metoda porównawcza (komparatywna) wykrywa podobieństwa i róznice w działaniach,

fuŃcjach, zaleŻnościach, zmianach i rozwoju podmiotów tematu badawczego. Metodą tę

moŻna objąć jakościowe lub ilościowe elementy przedmiotu badań (|bądż i jedne, i drugie),

jak również wyniki już dokonanych anaIiz innymi metodami3. Zastosowano ją w celu

zdiagnozowanta rożnic i podobieństw w zakresie realizacji polityki bezpteczeństwa w

poszczegolnych państwach regionu' Metoda historyczna posłużyła do zdiagnozowania

zewnętrznych priorytetów politykt bezpieczeństwa państw regionu oraz wybrane problemy

rea|izacjt tej polityki. Ważne znaczenie miało zastosowanie metody badań teoretycznych'

zwłaszcza w rozdziale czwartym dotyczącym perspektyw i v,ryzwai polityki bezpieczeństwa

w kontekŚcie procesów integracji euroatlantyckiej regionu.

Szczegolnie zasadnym było spojrzęnie z perspektywy paradygmatu neorealistycznegoa

określającego m.in. co jest gwarancją skuteczności państwa i jednocześnie. w kontekście

polityki rozszerzenia NATO w regionie, podkreślenie prymatu wojskowo-strategicznego nad

warunkami politycznymi danego państwa oraz preferencji dotyczących przyjmowania

niektórych państw opartych na danych geostrategicznych i geopolitycznych. Z drugtej zaś

strony instytucjonalizmu neoliberaln.go', który w przeciwieńsiwie do neorealistów, podkreśla

rolę instytucji jako ram' w których państwa mogą realizowaó swoje interesy. Uwzględniono

również konstruktywizm społeczny, który umiejscawia w centrum uwagi tożsamości' norTny,

wartości, wzorce zachowań, wierzenia podkreŚlając, że państwa regionu aspirujące do

członkostwa w Unii Europejskiej i NATO spełniają własną potrzebę identyfikacji i

legitymizacjió. Metodą analtzy krytycznej żrodeł zbadano i zinterpretowano materiały

Źródłowe w większości wydane w państwach Bałkanow Zachodnich z obszaru językow

regionalnych (serbskiego, chorwackiego' macedońskiego, albańskiego).

Struktura pracy jest wynikiem przyjętej koncepcji badawczej, realizowanej w oparciu

o załoŻone metody badawcze. Monografia została podzielona na cztery rozdziały.

t l. Tymanowski, Metody badawcze w politologii, [w:] J. Tymanowski (red.), Nauka o polityce, Warszawa 1998 s.

19t C. MnnocaerueeNh, h. Pa4ocaarueauh, Ocuoeu uemodonoeuje nonumuqlux Hayła, Cnyx6eHn rracHłlx,
6eorpa4 2013 s. 206
a Por. R.W. Rauchhaus (ed.), Explaining NATO Enlargement, Frank Cass, Portland 2001; B. Buzan, Ch. Jones, R.

Little, The logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism, Columbia University Press, New York 1993.

' Por. -'l. Czaputowicz, Mapa współczesnego liberalizmu: neoliberalny instytucjonalizm, nowy liberalizm,
liberalny internacjonalizm, [w:] E' Haliżak, R. ożarowski, A. Wróbel (red.), Liberalizm i neoliberalizm w nauce o
stosunkach międzynarodowych. Teoretyczny pluralizm, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016 ss. 17-37
6 Por. C.L. McNeely, Constructing the Nation-State. lnternational Organization and Prescriptive Action,
Greenwood Press, Westport 1995



Przedmiotem pierwszego rozdziału jest refleksja dotycząca definiowania pojęcia

polityki bezpieczeństwa. Celem eksploracji było wyjaśnienie, na ile rożne sposoby

pojmowania polityki bezpteczenstwa mają zwtryek z zakresem przedmiotu badań. Ukazano

ewolucję pojmowaniabezpieczeństwa, pod ujęcia tradycyjnego i państwowo-centrystycznego

po interpretacje uwzględniające procesy internacjonaItzacjt i zalezności pństw w Środowisku

międzynarodowym. Ważnym było ukazanie na powią.zania polityki Zagranlcznej i polityki

bezpieczenstwa oraz zidentyfikowani podmiotów, środków i instrumentów realizujących tę

polityki.

Przedmiotem drugiego rozdziału jest analiza porównawcza kluczowych dokumentów

strategicznych dotyczących polityki bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich'

hierarchii, treści oraz głównych aktorÓw biorących udział w ich tworzeniu. To samo dotyczy

aspektów bezpleczeństwa w ramach polityki zagrantcznej i dlatego dokonano analizy

porównawczej dokumentów strategicznych i aktywności w ramach polityki zagranicznej

państw regionu. Analiza ta służy określeniu tendencji ich rozwoju i jednocześnie wykazaniu

zrożnlcowania procesu powstawania l rea|izacji tych polityk. Zakłada się, ze dokumenty te

mogąstwarzaÓ klimat korzystny dia realizacji głębszej wspołpracy politycznej, gospodarczej i

wojskowej w regionie. Taka perspektywa metodologiczna implikuje badania polityki

bezpteczenstwa w aspekcie budowania zaufania, stabilności i rozwoju.

Przedmiotem rozdztału trzeciego jest analiza uwarunkowań zewnętrznych oraz

wewnętrznych geopolitycznej pozycjl państw regionu. Ukazanie zewnętrznych uwarunkowań

słuzy odpowiedzi na następujące pytania: jak rola i miejsce aktorów zewnętrznych (Stany

Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja i Turcja) się zmieniały zgodnie z ich

ideologicznymi, gospodarczymi, kulturowymi i politycznymi celami w regionie Bałkanów

Zachodnich? Jaką rolę odgrywają obecnie koncepcje geopolityczne wdrazane przez aktorów

zewnętrznych okreŚlające także miejsce i pozycje geopolityczną poszczególnych państw

regionu BałkanÓw Zachodnich w korrtekście ich polityki bezpteczenstwa? lstotnym jest

wykazanie uwarunkowań wewnętrznych państw regionu ze względu na charakterystykę ich

położenia geopo1itycznęgo oraZ potencj ału gospodarczo-woj skowego.

Rozdział czwalty zawiera analizę obecnego stanu i perspektyw polityki

bezpieczenstwa państw Bałkanów Zachodnich. W badaniach zakłada się, Że polityka

bezpieczeilstwa państw regionu za\eŻy od Środowiska międzynarodowego, przede wszystkim

od stopnia, dynamiki i wyników polityki rozszerzenia zarówno Unii Europejskiej, jak i

NATO. Istotną była eksploracja jak polityka rozszęrzęnia generuje wyzwania, zagroŻenia i



Wśród najważniejszych wyzwań polityki bezpieczeństwa w regionie o charakterzb

asymetrycznym (w ujęciu politologicznym) naleŻą działanja transnarodowych i

aterytorialnych podmiotów niepaństwowych grupy terrorystyczne i grupy powiązane z

przestępczoŚcią zorganizowaną. Istotne znaczenie ma zatem określenie stopnia zagroŻenia z

ich strony dla bezpieczeństwa państwa oraz wpływu na politykę bezpl'eczeństwa państw

Bałkanów Zachodnich.

Monografia prezentowana iako osiągnięcie naukowe eksploruje zatem problematykę

po1ityki bezpieczeństwa stanowiącą część integralną dyscypliny nauk o polityce.

Zaprezentowane w niej ujęcie stanowi propozycję spojrzenia na problematykę

bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich z szerszej perspektywy badawczej ntż

dotychczasowa obecna w polskiej literaturze naukowej, która pozostaje w tym aspekcie

przedmiotowo bardzo skromna7' Przeważająprace dotyczące uwarunkowań historycznych,

konfliktów etnicznych lub bieżącej polityki w regionie. PrzewaŻnie ciąza ku deskrypcji

stanow istniejących i przeszłych. ZauwaŻalny jest brak obszerne.j monografii politologicznej

dotyczącej polityki bezpteczenstwa państw Bałkanów Zachodnich, ktora uwzględniałaby jej

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Wprawdzie istnieją opracowania zbiorowe i

monografie (równieŻ artykuły w czasopismach naukowych i publicystycznych) koncentrujące

się na pewnych obszarach wiedzy nie uwzględniając podejścia holistycznego'

Bezpośrednia inspiracja do podjęcia problemu badawczego była dwojaka.

Zdtagnozowana w trakcie realizowanych przeze mnie badafi z lat Ż0I3-Ż0I8 luka w stanie

wiedzy w badaniach politologicznych dotyczących określonych aspektów polityki

bezpieczenstwa państw regionu oraz brak całościowego opracowania, które uwzględniłoby

najnowsze uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki bezpieczenstwa państw regionu.

PrÓba wypełnienia tej luki zna]azła swo.i wyraz w moich ekspertyzach wykonanych dla

Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa obrony Narodowej , takŻe raportu o stanie

bezpieczenstwa w regionie mojego wspołautorstwa dla niemieckiego Instytutu Aspena z

7 W. Konarski, A. Koseski (red'), Bałkany' Etnokulturowe podłoże konfliktów, Wyższa Szkola Humanistyczna im.

A. Gieysztora, Pultusk 2006; K. Pawłowski, Kosowo. Konflikt iinterwencja, UMCS Lublin 2008; R. Zięba (red.),

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2008; D. Gibas_Krzak, Serbsko-ąlboński konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowanio-Przebieg-Konsekwencje'
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009; P. Chmielewski, 5.Ł. Szczesio (red.), Bośnia i Hercegowina 15 lat
po Dayton. Przeszlość-teraźniejszość_perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; E.

Bujwid-Kurek, Stosunki serbsko-albańskie w lotach 2008-2012. Czy zagrożenie dla bezpieczeństwa państw

bałkańskich? Wschodnioznawstwo 6 (2012); A. Glowacki, S. Ł. Szczesio (red.) Bałkany Zachodnie w systemie
bezpieczeństwa euroot!ąntyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetyu Łódzkiego, Łodź 2015; D. Gibas-Krzak (red./,

Asymetryczne Balkany. Dziołąnią asymetryczne, militarne i polityka. MateriaĘ iStudia, Wydawnictwo Akademii
Jana Dlugosza, Częstochowa 2015; M. Korzeniewska_Wiszniewska, Serbowie joko mniejszość w worunkach



Berlinas oraz uczestnictwa w regionalnych konferencjach i spotkaniach eksperckich

dotyczących problematyki bezpieczeństwa.

Szczególnie waznym w realizacji celu badawczego okazały się moje liczne pobyty w

różnych ośrodkach akademickich i badawczych w regionie oraz rozmowy i konsultacje ze

znawcami różnych aspektów problematyki bezpieczeństwa: w Bośni i Hercegowinie Vlado

Azinovic i Zlatiborka Popov Momćilovic z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w

Sarajewie/Wschodnim Sarajewie w Mostarze (i wczeŚntej w Zagrzebiu) Drażen Pehar, Miloś

Śolaja z'Wydziału Nauk Politycznych tJniwersytetu w Banjaluce, w Serbii Zoran Krstić i

Dragan Djukanović oraz Darko Nadić z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu

Belgradzkiego a takŻę Bogdan Stojanovic z belgradzkiego Instytutu Polityki

Międzynarodowej i Gospodarki, w Czarnogorze Savo Kentera z The Atlantic Council

Montenegro, w Macedonii Radę Rajkovćevski i Mladen Karadżoski z Uniwersytetu Św.

Klimenta Ochrydzkiego z Bitoli, w Kosowie Florian Qehaja z Kosovar Centre for Security

Studies z Priśtiny.

Prezentowana jako osiągnięcie monografia obejmuje swoim zakresem uwarunkowania

historyczne, geopolityczne, ustrojoWo-prawne oraz polityczne, a takŻę anallzę ich wpływu na

politykę bezpieczenstwa poszczególnych państw Bałkanów Zachodnich w latach 2000-20l8.

Przyjęto bowiem, ze rok 2000 stanowi cezurę zakończenla konfliktów zbrojnych w regionie

(w l999 roku w Kosowie zakonczył sie ostatni międzypaństwowy/międzynarodowy konflikt

zbrojny w regionie), ale jednoczeŚnie oznaczał rozpoczęcie autentycznego i trudnego procesu

demokratyzacji dwóch państw: Chorwacji (po Śmierci prezydenta Franjo Tudjmana w grudniu

l999.roku) oraz Serbii (po upadku rezimu Slobodana Milośevića w pażdztemiku 2000 roku),

które pozostają kluczowym czynnikiem polityki bezpteczenstwa w regionie. Cezurę czasową

zamyka rok 20l8. okres badany, lata 2000-2018, daje moŻliwośc wyciągnięcia wniosków o

dynamice i wynikach zmian w polityce bezpteczenstwa państw regionu. Nie przesądza

oczywiŚcie o ich ostatecznym kształcie.

Przedstawione w monografii badania wyda.|ą sie wazne i uzasadnione. Polityka

bezpieczeństwa z wieloŚcią je.i wymiarów w przypadku państw Bałkanów Zachodnich jest

nadal problemem otwartym, i biorąc pod uwagę dynamikę zmlan i rosnącą złożonośc polityki

międzynarodowej. W pracy podjęto próbę nowego spojrzenia na miejsce i rolę Bałkanów

Zachodnich nie tylko w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Należy podkreślić, Że

8 Por. Radikalisierung, Nationalismus
ethnische, liberale Gesellschaften
15.4.2019)

und Spaltung entgegentreten: Wie kÓnnen wir integrative, multi -
besser fÓrdern?, http://www.aspeninstitute.de/event/127 (dostęp:
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monografia nie pretenduje do miana całościowej i kompleksowej, jest raczej przyczyrkiem dó

anallzy tematu badawczego dotyczącego polityki bezpieczenstwa w regionie Bałkanów

Zachodnich.

5. omówienie pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawczych

Moj dorobek naukowo-badawczy po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w

zakresie nauk o polityce składa się z 39 publikacji w tym:

o 2 monografii (przy czym jedna z nich to zmieniona i uaktualniona rozprawa

doktorska, a druga to publikacja wymieniona jako osiągnięcie naukowe);

. współredakcji 2 monografii;

o 9 artykułów naukowych w czasopismach polskich l zagranlcznych (3 w języku

polskim,6 w języku angielskim, 1 w języku serbskim);

o 26 rozdziałow w pracach zbiorowych (18 w języku polskim, 6 w języku angielskim, 1

w języku serbskim oraz l w języku hiszpańskim);

o 3 ręcenzji naukowych w czasopismach

Prace były publikowane w istotnych dla dyscypliny wydawnictwach polskich i zagrantcznych

(m.in. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, hiszpańskie Schedas, IoS Press

Amsterdam, ibidem-Verlag Stuttgart) oraz periodykach (m.in. "Przegląd Europejski'',

''Horyzonty Polityki Akademia Ignatianum Kraków'', ''Rocznik Insty.tut Europy Srodkowo-

Wschodniej Lublin'', ''EIMed Mediterranean Barcelona", ''Politeja UJ Kraków'',

"Medjunarodna Politika" Belgrad itd).

Wyniki swoich badań przedstawiłem na Ż6 konferencjach międzynarodowych i

ogólnokrajowych. Ponadto w pracy naukowej kładłem duży nacisk na popularyzację

wyników badań, zarówno wśród studentów, jak i w mediach polskich t zagrantcznych

(szczegółowy vłykaz dorobku w zakresie popularyzacji nauki znajduje się w punkcie 3.1.

l(ykazu dor o b ku hab i I i t acyj ne go).

Większość publikacji wchodzących w skład mojego dorobku naukowo-badawczego zawiera

się w trzech głównych obszarach prowadzonych przeze mnie badań:

. aspekty polityki bezpleczeistwa regionu Bałkanów Zachodnich;

. aksjo1ogiczny wymiar polityki na Bałkanach Zachodnich;



. procesy polityczne na Bałkanach Zachodnich.

Wskazane wcześniej osiągnięcie naukowe wywodzi się z pierwszego z wymienionych

powyżej pól badawczych. Wszystkie publikacje wchodzące w skład dorobku naukowego,

także te wymykające się wskazanym powyżej obszarom naukowym zostały wymienione w

punkcie ll. B i C Wykazu dorobku habilitacyjnego.

i. Aspekty polityki bezpieczeństwa regionu Bałkanów Zachodnich

W ramach tego obszaru badawczego publikowałem teksty, które poŚwięcone są

wybranym problemom bezpieczenstwa w aspekcie asymetrycznych zagrozeń, które w ujęciu

politologicznym rozumiane są jako działania podmiotów niepaństwovvych dztałających

między innymi w sferze terroryzmu czy przestępczości zorganizowanej, a transnarodowość i

atery.torialność charakteryzują pode.jmowane w ten sposób działania. Takie działania

nabierają charaktęru totalnego, bez okreŚlonego pola starc i czasu' a IakŻe w stosunku do

podmiotów o charakterze rozproszonym.

W tekstach "Two Jhces oJ Islam in the Western Balkans' Between Political lcleologł

and Islamist Rądicalization" [*: M.Milosevic, K.Rekawek (red.)' The Perseverence of

terrorism: Focus on Leaders, IoS Press Amsterdam Ż0|4), Muslims and Muslim

Fundamentalism |w: Politeja WSMiP UJ Kraków 30l20l4f oraz Salafism in Bosnia and

Herzegovina [w: IEMęd Medierranean Yearbook, Barcelona 2017] starałem sie ukazać, na

wcią realne zagrożenie ekstremizmem religijnym (islamskim) w regionie bałkanskim.

Wystawione na długofalowy kryzys gospodarczy i destabilizację polityczną zarówno elity

państwa, jak i jego obywatele nabywają przekonania, Że jakiekolwiek proponowane

rozwtązania przynieśc mogą znacznie większe koszty i straty niż zyski. Sprzyja to rozwojowi

różnych form ekstremizmu religijnego. Na przykład podejmowane w Bośni i Hercegowinie,

Macędonii i Kosowie działanta stanowią dobry przykład wykorzystywania organizacji

humanitarnych jako ośrodków szkolenia ekstremistów islamskich. Jednym z wyłaniających

się aspektów/problemów jest wahabickie tłumaczenie islamu. Coraz większa świadomoŚć

zagroŻenia ze strony tej odmiany islamu w regionie spowodowała, Że z peryferii problem ten

przesunął się w centrum zainteresowania i stał się jednym zk|uczowych pytań politycznych,

jak i bezpieczeństwa Bałkanów Zachodnich. Infiltracja wahabitów postępuje poprzez szkoły i

oŚrodki islamskie, islamskie organizacje humanitarne. W głównej mierze <import>

wahabizmu na Bałkanach dokonuje się <dwutorowo>: poprzęz islamskie organizac)g(owutorowo): poprzęz lslamsKle "r*W10 
////"7 '



humanitarne oraz poprzez absolwentów, ktorzy pozostając pod wypływem wahabizmu

wracają zę studiów z kra.jow islamskich. Ich obecnoŚć wią.ze się aktami terroru

dokonywanych przez grupy wahabitów iub osób mniej lub bardziej powią.zanych z nimi.

w tekŚcie De/ining Political Extremism in lhe Balkans. The Case of Serbia |w:

Political Radicalisation in Europe: Old and New Threats, International Studies:

Interdiscplinary Political and Cultural Journal, De Gruyter 2015] próbowałem ukazac

fenomen łatwego przejścia z odziedziczonej autorytamej mentalności i społeczeństwa

patriarchalnego do innego typu ekstremizmu - ekstremizmu prawicowego i pielęgnowania

kultury nacjonalistycznej. Analiza obejmowała Serbię, niemniej dotyczy również pozostałych

społeczeństw postjugosłowiańskich. Naszkicowano pola badawcze do dalszej eksploracji w

obrębie opisywanego obszaru badawczo-naukowego.

Z kolei, tekst Seróia's Policy towards Kosovo after 2000. A Typology od Explanations

[w: Studia środkowoeuropejskie i bałkańskie t. XXVI, Polska Akademia Umiejętności,

Kraków Ż0I7) poświęcony został polityce tożsamości jako ważnej części polityki

bezpieczeństwa. Zasugerowałem w nim stosowanie nowego dyskursu politycznego

dotyczącego tozsamoŚci narodowej i zmiany metanarracji serbskiej polityki wobec Kosowa

jako próby przezwycięŻenia dysonansu ontologicznego w postaci swoistej "transformacji

jażn|". Słowem, zmiany polityki bezpteczenstwa nie będzie bez próby zmiany pojęcia

tozsamości zbiorowej. Takie podejście stanowi wstęp do badań nad wspomnianą

problematyką a dotycz y także innyclr społeczeństw bałkańskich.

Teksty Some i,ysues of regionctl Security in Southeastern Europe [*: Studia

bezpi'eczeństwa narodowego, Yearbook 2(I)' Wydawnictwo Wojskowej Akademii

Technicznej, Warszawa Ż0I1) a szczegolnię lzazovi geopolitićkih koncepcija na Balkanu'

Slućaj Srbije (Wyzwania koncepcji geopolitycznych na Bałkanach' Przypadek Serbii) [w:

Medjunarodna Politika, Institut za medjunarodu politiku i privredu, LXVIIVl169, Beograd

2018] stanowiły punkt wyjścia do badań mających swoje pełne rozwinięcie w osiągnięciu

naukowym. Naszkicowano tam treśc, formę i zasięg poszczególnych koncepcji

geopolitycznych, wskazano aktorów oraz uwarunkowania potrzebne do skutecznej realizacji

tych koncepcji. Region w swojej historii współczesnej pozostawał przedmiotem

zainteresowań więlkich mocarstw zę względu na swoją wrażliwość powodowaną

roznorodnością etniczną religijną cywilizacyjną. Stanowił i nadal stanowi obszar o dużym

potencjale stania się obszarem ''proxy'' konfliktu i dlatego państwa regionu powinny być

zainteresowane procesami integracyjnymi nie tylko regionalnymi, ale równięŻna kontynencie

europe'jskim 
Ż,
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ll. Aksjologiczny wymiar polityki na BałkanacIl

Drugi z obszarów naukowo_badawczyoh poświęcony jest aks.|ologicznemu wymiarowi

polityki w regionie bałkańskim. W tekście Bohater i antybohater na Bałkanach. Między

etno,s'em a etyką [w: Bafiuś, Alicja, Bohater i antyboliater naszych czasów, oświęcimski

lnstytut Praw cz'łowieka' oświęcim 2018] Lrdowaclniałern, że kwestie tozsamości etrricznej

narodow bałkańskich pozostają niezmierinie fundamentalnym wyznacznIkiem ich istnienia.

Bez mobilizacji etntcznej nie byłoby wojny, bez wojny i zachwiania systemu etycznego nie

byłoby wciąz popularnych fałszywych bohaterow (antybohaterów), którzy zdominowali

jawny dyskurs na Bałkanach Zachodnich. Dotyczy to Zarowno percepcji bohaterow i/lub

antybohaterow wojennyoh, jak i wątpliwych llloralnie ludzi postrzeganych przez pryzmat

pozytywnego modeiu społecznego zachowania'

Problematykę świadomości zbiorowej zagłębiałem rownież w ańykule Aporie

tożsamości. ,Serbowie, Chorwaci i Unia Eurtlpejs'ka [*, Babić, Marko, Gołembski,

Franciszek, (red.) Problerny aksjologiczne w relacjach Unii Europejskie.j z Bałkanami,

Instytut Europeistyki WDiNP LJniwersytetu Warszawskiego Warszawa 201Ż) gdz'ie

pokazałern, ze napięcia towarzyszące sytuacjonr kryzysowym W ktorych clochodzi do

radykalnych zmian ustroiowych, tworzą zbiorowe frustracje, kryzysy tozsamości grup

społecznych umozliwia.iące pojawienie się fundamentalizmu, partykularyzmu etnicznego.

religijnego, ideologioznego' także ksenofbbii i nietolerancji. Powstaje w ten sposób

etnocentryzm i polityka etniczna, ktora nroze konczyc się zbro.jnym konfliktem etnicznym.

' Aktualny problem rozdzwięku między tendenc.iami i wartościami modęrnizacyjnymi a

tradycjonalistycznymi kładącyrni nacisk na reintegrację tozsamości kulturowo-etnicznej i

instytucjonalno-polityczne.j społeczeństwa serbskiego analizowałem w ańykule Trauma

withctut Cathars'i.s? Civil Society in Serbia llelvteen Modernizalion and (Re)traditionali,sm [w:

Studia .Iuridica et I'olitica .laurinensis, Szćclrenyi Istvón jjg,l,etenr, 2015l1-2). Analizą

strukturalną i porownawozą zinterpretowałenr roZne podejŚcia do modernizacji i

(re)tradycjonalizmu wśrod serbskich eiit politycznych i intelektualnych oraz j.go

konsekwencje polityc'Zne na wuę budowane społeczeństwo obywatelskie. Przekonuję, ze

wysiłkom na rzec'z wspierania kultury denlokratycznej w państwacir post-autorytarnych,

takich jak Serbia, społeczeństwa obywatelskie mogą zmienić podstawowe przekonania

obywateli rozluzniając konfiontację aksjologiczną między ,,modernizatorami'' a

(re)tradycj onal i stam i.
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Badania nad ideami politycznymi obszaru postjugosłowiańskiego znalazły WraZ w

monografii [Fenomen dysydenta jugosłowiańskiego. Przypadek Milovana Djilasa, Instytut

Europeistyki UW, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, WarsZawa, Ż0|5) powstałej

nabazie uaktualnionego tekstu rozprawy doktorskiej. Przedstawiono w niej kluczowe aspekty

myśli politycznej dysydenta .jugosłowiańskiego Milovana Djilasa, myśli politycznej

wykraczającej poza obszar bałkański. Stanowiła bowiem ona tzeczywiste zagrożenie dla

systemu socjalistycznego' poniewaz podkreŚlała, Że podstawowym pytaniem każdego

społeczeństwa, które pretenduje by określać się wolnym, jest stosunęk pomiędzy władzą

polityczną a wolnością. Stosunek ten okreŚla kolejne pytanie: czy człowiek jest podmiotem

czy przedmiotem polityki? Inacze1 mowiąc, czy słuŻy jej jako Środek czy jest jej celem? W

przypadku systemów socjalistycznych odpowtedż była oczywista. oczywista była takze po

ich upadku, kiedy obszar postjugosłowiański zdominowały staro-nowe narracje

nacjonalistycznę ukazujące ciągłość realnego problemu relacji wolności i władzy w

systemach politycznych. Jest to zatemjeden z podstawowych problemów ludzkiej egzystencji

we wspólnocie politycznej, które do dnia dzisiejszego nie straciło nic ze swojej aktualnoŚci.

Pozostałem nadal w kręgu zainteręsowan dotyczących tożsamoŚci w tekście Dramat 
"

tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy |w: Behiessę-Widy, Marta (red.), Islam w

Europie. Bogactwo roznorodnoŚci czy żrodło konfliktow? Wydawnictwo Dialog, Warszawa

ŻOD). Rozumiejąc tozsamość narodowa jako stałe odtwarzanie i reinterpretowanie wzor:a

watlości, symboli, wspomnień, mitów i tradycji, które tworzą dziedztctwo określonych

narodów, a także identyfikacji jednostek z tym wzorcem t dztedzictwem oraz Z Jęgo

elemęntami kulturowymi, próbowałem ustalic jaka jest tożsamość narodowa tych nielicznych

autochtonicznych muzułmanów europejskich? Ukazałęm zarówno na niezwykle złożone

procesy związane z definiowaniem tej tozsamoŚci .iak i dylematy historyczne towarzysząae

tym procesom.

Tekst DylemaĘ tożsamości jako źródła (nie)porozumienia. Bałkany i Unia

Europejska, [w: Paweł. Borkowski, Franciszek Gołembski (red.), Problemy tożsamości w

jednoczącej się Europie'', Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 20ll]

wskazu.je na WaZną refleksję, ktora dzisiaj, wydaje się, umyka nam Z pola widzenia.

Doświadczenie ostatnich dziesięcioleci każe się zastanowić czy relacje między państwami

regionu a Unią Europejską nie są obarczone uprzedzeniami, wzajemnym przerostem

oczekiwań i, w konsekwencji, kolejnymi nieporozumieniami i rozczatowaniami' Na ile

proces integracji państw regionu z IJnią Europejską wpływa na samoidentyfikację

społeczeństw postjugosłowiańskich z jednej strony, z drugiej zaś na ile Europa (rozumtapa l '/.t'/ ł/ł13 /,fr,ń//
/,/i//4/tr'7,//tr
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jako Unia Europejska) opiera swoją tozsamoŚć takŻę na doświadczeniach historycznych

Bałkanów? Na ile dylematy tożsamości zarówno społeczeństw regionu jak i samej ,,Europy"

wpływają na proby wzajemnego zrozumienia?

W tekście The (Jnderstanding of Complexity. Eurclpeanization in the Western Balkrlns,

[w: Europeanization Processes, Horyzonty Polityki 5(10), Kraków: Akademia Ignatianum,

marzęC 20rq dokonałem przeglądu ważnych idei, konceptualizacji i definicji europeizacji z

perspektywy procesów integracj i europejskiej w regionie Bałkanów Zachodnich.

Europeizacja moze być rozumiana nie tylko jako proces modernizacji z jej normami i

wartościami, ale także.iako zmiany w treŚci i procesu demokratycznęgo zarządzania. Region

dostarcza dalszych narzędzi wyjaśniających europeizację, takich jak ,,bałkanizacja", w

kategoriach dokończenia procesu tworzenia stabilnych państw narodowych lub ,,quasi-

metanarracji'', która zapewnia praktycznie nowe znaczenie życiu politycznemu w regionie.

III. Procesy polityczne na Bałkanach

W obszarze badań nad procesami politycznymi państw Bałkanów Zachodnich moje

badania skupiałem na ana|izach rn.in. demokratyzacji w regionie. W tekście Bośnia i

Hercegowina 'specyfika ,sys'temu politycznego, [w: Popławski, Dariusz (red.), Małe państwa

Europy, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersy.tetu Warszawskiego, Aspra,

Warszawa 2009) poddałem analizie przykład jugosłowiański. Fala demokratyzacjt zntszczyła

wszystkie komunistyczne federacje, nawet przed konsolidacją demokracji i rynku jako

nowy'ch podstaw spontanicznej integracji idącej Z ,,góry" (od elit) w ,,dół'' (do mas). Proces

dezintegracji nie zatrzymał się na granicach jednostek federalnych jugosłowiańskich,

mających skład wielonarodowy. W Chorwacji problem został rozwiryany czystką etniczną w

1995 roku, w Serbii, mającym wątpliwe podstawy prawno-międzynarodowo ogłoszeniem

uznaniem niepodległoŚci Kosowa w 2008 roku, w Macedonii został wyparty obecnością

międzynarodowych sił, zaś w Bośni i Hercegowinie wywołał największy konflikt zbrojny od

czasów Il wojny światowej.

W tekŚcie Modernizac'ja, demokratyzacja, kon,solidacja. Problemy demokracji w

Serbii na przełomie wieków [w: Koseski, Adam, Wojnicki, Jacek (red.) Przemiany w Europie

Środkowo-Wschodniej - 20 Iat doświadczeń, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra

Gieysztora, Pułtusk, 2011) wykazuje, ze nie Zawsze odejście od autorytaryzmu koniecznie

prowadzi ku demokracjl czy liberalnemu reżimowi o cęchach autorytarnych. Istnieje całe

mnóstwo reżimów znajdujących się między autorytaryzmem a demokracją liberalną: ręŻim
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w procesie demokratyzacji, pseudodemokrac.|a, quasidemokracja, półdemokracja, więc

systemy defrcytu demokracji, czy|i demokracji o słabej intensywnoŚci. W Serbii trwają

procesy demokratyzacyjne. Jednakze, procesy demokratyczne nie zaszły głębiej do systemu

instytucjonalnego i do mechanizmów władzy, gdzie nadal silne pozostaje dziedzictwo

autory.tarne, które na.iczęściej przykrywa nawet osiągnięcia pozytywne. Z tego powodu rośnie

niezadowolenie obywatelri,z których pewna część moŻe odwrócić sie w stronę partii Starego

rezimu nie widząc prawdziwej demokratycznej alternatywy. D|atego stosunek między

efektywnością nowych rządów demokratycznych, a ich legitymizacjączyli stopnia w którym

zarówno elity jak i opinia publiczna wterząw wartości systemu demokratycznego powinien

stac w centrum uwagi. Od 1989 roku do dzisiaj, ze system demokratyczny w Serbii

charakteryzuje się zarówno niskim stopniem efektywności jak i niskim stopniem

legitymizacji, co świadczyć moŻe o jego niestabilności. o stabilnoŚci władzy demokratycznej

w Serbii będziemy mogli mówić, między innymi, wtedy kiedy elity polityczne

powstrzymywac się będą od wykorzystywania problemów państwowych politycznych i

gospodarczych do swoich bezpośrednich materialnych bądŹ politycznych korzyści'

Z dtuglej strony, badania nad procesami demokratyzac1i w regionie znalazły wyraz w

tekście o systemie partyjnym jako jednym z głównych elementów funkcjonowania

demokratycznego systemu politycznego: The Impact of the European (Jnion on ParĘ

Systems. The Case of Serbia and Montenegro [w: Kużelewska, Elżbieta, Kloza, Dariusz

(eds.), Elęctions to the European parlianrent as a Challenge lor Democracy, European

Integration and Democracy Series Vol. Ż, Centre for Direct Democracy Studies (CDDS)'

Univęrsity of Bialystok/Vrije Universiteit Brussel Ż013l. W systemie partyjnym wyrazane Są

roŻne interesy i oferowany jest wybór polityczny w relacji rząd-opozycja. W zwtązku z tym

demokratyczne systemy polityczne potrzebują partii politycznych. aby przywróció więŹ

między politykami a elektoratem oraz zapewnic odpowiedzialnośc polityczną rządu.

Wówczas partie polityczne odgrywają kluczową rolę w procesach modernizacji,

demokratyzacji i europeizacji. W regionię Bałkanów Zachodnich partie polityczne były

kluczowymi aktorami w procesach tworzenia niepodległych państw po rozpadzie

Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. W przypadku Serbii i Czalnogory partie

polityczne miały pozycję kluczowych konstytucyjnych i instytucjonalnych kreatorów

politycznych. W tekście poddałem refleksji pozycje pańii politycznych w systemie

politycznym Sęrbii i Czarnogory w Warunkach procesu akcesyjnego i przeprowadzanie

reform insty'tucjonalnych i politycznych.
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W tekŚcie Balkanizacja Czy europeizacja? Bośnia i Hercegowina w perspekt1nvie europejskiej

[*: Filipowicz, Mirosław (red.) Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw

bałkańskich, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej' Lublin 2011] poddałem kr1.tycznej

ana|izie procesy polityczne w Bośni i Hercegowinie. Istnieje ona na podstawie umowy

międzynarodowej przewidującej zarządzanie państwem przez aktorow międzynarodowych,

co uwalnia lokalnę elity polityczne od jakiejkolwiek odpowiedzialności politycznej za

przyszłośc kraju. Sytuacja ta nie jest ona możliwa do utrzymania w dłuzszej perspektywie.

Czas najwyŻszy aby eIity zaczęłv ponosić odpowiedzialność zarządzenl'e własnym krajem. W

pierwszej kolejności należałoby zacząc od budowy konsensusu politycznego w sprawie

istnienia państwa, jego charakteru i wizji przyszłego rozwoju. Jest to conditio sine qua non do

przeprowadzenia udanych reform. Dopiero wówczas integracja z |JF' będzie mogła wejść w

kolejną fazę. WaŻniejsze od prób nieprzemyślanej centra|izacji państwa jest podnoszenie

jakoŚci przygotowań do członkostwa i ręalne postępy w modernizacji państwa wsparte przez

silne i zdecydowane działania Unii Europejskiej. Niestety, dopoki partie polityczne i ich

przywódcy będą blokować proby przeprowadzenia refbrm członkostwo BiH w UE pozostaje

w sferze fikcji. Niepowodzenie szczególnie w reformie konst1.tucyjnej grozi trwałą

dysfunkcyjnością państwa i w konsekwencji jego rozpadem. W końcu, nie moŻna nie odnieść

wlazenia, Że tak długo, jak Porozumięnie Pokojowe z Dayton będzie punktem odniesienia dla

demokratyzacji i europelzacjt kraju 1aworyzując prawa dominujących grup etnicznych, a nie

obywatela , nie będzie można *YJŚć poza obecną sy.tuację patową a tym bardziej poważnie

myŚlec o członkostwie w UE.

Prezentowany powyzej dorobek naukowy stanowi spojną całośc, która znajduje swoją

realizację w zapręZentowanym osiągnięciu naukowym. Poszczególne obszary badawcze

mieszcząsię w dyscyplinie nauk o polityce, wzajemnie się uzupełniają i znajdują rozwinięcie

i uzupełnienie w tekstach zpozostałych obszarów. Monograftaprezentowana jako osiągnięcie

naukowe stanowi klamrę spinającą dotychczasowe badania w poszczególnych obszarach.
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