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Jürgen Elsässer – niemiecki dziennikarz, publicysta i pisarz, urodzony w 1957 r. w Po-
lorzheim. Znakomity znawca Bałkanów (przebywał tam kilka lat). Specjalizuje się także 
w problematyce terroryzmu i tajnych służb. Redaktor lewicowej „Tageszeitung Junge 
Welt”, a następnie od 1997 r. periodyka „Junge Wely”. Współpracownik „Allgemeine 
Jüdische”, „Wochenzeitung” i „Kursbuch”. Autor kilkudziesięciu artykułów i kilku opra-
cowań traktujących o problemach globalizacji i bezpieczeństwa światowego. 

Choć jego poglądy polityczne są wyraźnie lewicowe, to liczne analizy jego autor-
stwa można uznać za wyjątkowo trafne i doskonale udokumentowane. Do najważniej-
szych prac Jürgena Elsässera należą: Kriegslügen. Vom Kosovokonflikt zum Milosevic-
Prozess, Angriff der Heuschrecken, Kriegslügen. Der NATO-Angriff auf Jugoslawien  
i	Deutschland führt Krieg. Recenzowana książka ukazała się również w językach fran-
cuskim i serbskim w 2006 r.

Opracowanie Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bał-
kanach stanowi pokłosie kilkuletniego zbierania materiałów oraz pracy nad proble-
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matyką udziału islamistów w konflikcie jugosłowiańskim oraz rolą służb specjalnych 
zarówno w finansowaniu, jak też wspieraniu separatystów słoweńskich, chorwackich, 
bośniackich i albańskich. 

Książka składa się z dwudziestu głównych rozdziałów, z których każdy został po-
dzielony na kilka lub kilkanaście podrozdziałów różnej objętości. Autor konsekwentnie, 
przyjmując 1991 r. za początek rozpadu Jugosławii, prowadzi czytelnika przez zawiłe 
meandry polityki bałkańskiej oraz jej powiązań, ciemnych i jasnych stron tragicznych 
wydarzeń, jakie miały miejsce w tym regionie Europy, potwierdzających, że słynne okre-
ślenie „kocioł bałkański” jest aktualne również i dzisiaj. Region ten bowiem wciąż jest nie-
stabilny i grozi wybuchem, którego skutków ani zasięgu nie sposób przewidzieć. 

Jürgen Elsässer nie skupił się jednak tylko na czasach współczesnych. Chętnie się-
gając także do historii konfliktów bałkańskich (słusznie zresztą twierdząc, że współ-
czesne Bałkany są nierozerwalnie związane z przeszłością), ukazał skomplikowane 
stosunki narodowościowe, polityczne i gospodarcze w tym regionie, zarówno w wieku 
XIX, jak i w XX. 

Problem konfliktu jugosłowiańskiego to tylko jeden z wątków pracy. Najważniej-
szym jej elementem jest bowiem rola islamistów i służb specjalnych w wojnie do-
mowej w państwie Południowych Słowian oraz udział obcych państw i ich służb spe-
cjalnych w eskalacji konfliktu, najpierw w Słowenii i Chorwacji, a następnie w Bośni 
i Kosowie. Przy czym problem konfliktu w Słowenii i Chorwacji jest jedynie zasygna-
lizowany. Autor więcej miejsca poświęcił bowiem specyficznym stosunkom łączącym 
Bośniaków i Chorwatów w Bośni i Hercegowinie (dalej BiH). Zasadnicza część opra-
cowania koncentruje się więc na powstaniu Republiki Bośni i udziale islamskich orga-
nizacji (oraz rządów państw arabskich – islamskich oraz mudżahedinów) w konflikcie 
w byłej Jugosławii. 

Jürgen Elsässer, opierając się na danych z prasy oraz ośrodków wywiadowczych, 
przedstawił powiązania Centralnej Agencji Wywiadowczej, niemieckich, irańskich, tu-
reckich i innych służb specjalnych z kręgami rządu bośniackiego oraz członkami orga-
nizacji terrorystycznych. Prezentując swoje hipotezy, stwierdził, że organizacja znana 
dzisiaj pod nazwą Al-Kaida de facto do niedawna nie miała charakteru ugrupowania 
terrorystycznego. Została ona przejęta przez zwolenników Braci Muzułmańskich1	na	
czele z Ajmanem Az-Zawahirim, z którym nawiązał współpracę Osama bin Laden. Ze 
wspomnianą powyżej organizacją Braci Muzułmańskich miał również współdziałać 
nieżyjący prezydent Bośni, Alja Izetbegović. Autor przedstawił jego bogatą biografię, 
ukazując tego gorącego zwolennika pokoju i demokracji jako orędownika islamskiej 
teokracji, chętnie korzystającego z pomocy islamskich terrorystów, wspierającego wa-
habitów oraz członka Młodych Muzułmanów2, organizacji zajmującej się m.in. rekru-
tacją muzułmanów z Bośni do Ochotniczej Dywizji Waffen SS „Handschar”3. Opisał 
również udział najbliższego otoczenia Izetbegovicia w handlu bronią oraz liczne kon-
takty ze służbami specjalnymi zarówno państw UE, USA, jak też Turcji i Iranu. 

1  Stowarzyszenie to miało wykształcić takie ugrupowania, jak palestyński Hamas czy egipski  Islamski Dżihad.
2  Muzułmańska organizacja o charakterze kolaboracyjnym (powstała w 1941 r. w Bośni). Jej podstawy ideologiczne oraz 

główni założyciele wraz z A. Izetbegoviciem stanowili elitę islamskiej opozycji w Jugosławii.
3  A. Izetbegović został skazany na karę trzech lat więzienia za kolaborację z siłami okupacyjnymi. Nie udowodniono mu 

natomiast służby w Ochotniczej Dywizji Waffen SS „Handschar”. Jednostka ta zasłynęła z bestialstwa wobec ludności 
cywilnej tak serbskiej, jak i bośniackiej.
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W dalszej części swoich rozważań niemiecki dziennikarz oskarżył służby specjalne 
wymienionych państw i organizacji o świadome naruszanie embarga ONZ i eskalo-
wanie konfliktów w byłej Jugosławii. Należy pamiętać, że w początkowej fazie wojny 	
w Jugosławii CIA odradzała administracji prezydenta USA Billa Clintona angażowanie 
się i popieranie separatystycznych ruchów na Bałkanach. Już na początku lat 1991 r. 
specjaliści CIA oceniali, że Bośnia jest penetrowana przez organizacje islamskie oraz 
ugrupowania terrorystyczne. Jednak wewnętrzne problemy samego prezydenta oraz 
nacisk opinii publicznej sterowanej przez nieprzychylne Serbom media zdecydowały 
o tym, iż praktycznie z dnia na dzień zmieniała się postawa nie tylko rządu USA, lecz 
również amerykańskich agend wywiadowczych4. 

Autor zaprezentował także udział w bałkańskim konflikcie rządu Niemiec i jego 
służb specjalnych, które aktywnie wręcz konkurowały ze swoimi amerykańskimi od-
powiednikami. Opisał szkolenia oraz pomoc materiałową, jakiej udzielił islamistom 
bośniackim rząd amerykański poprzez różne organizacje militarne, skupiające byłych 
żołnierzy US Army5. Dodajmy, że nie byli to jedyni wspomagający Bośniaków sojusz-
nicy. Dostarczaniem broni do objętej embargiem BiH zajmowali się także niemieccy 
handlarze bronią. Jeden z nich, Dieter Hoffman, miał dostarczyć co najmniej kil-
kaset ton uzbrojenia z arsenałów byłej enerdowskiej NAL. Zatrzymany w Budapeszcie 	
w 1993 r. w trakcie kolejnej transakcji został postawiony przez władze węgierskie 	
w stan oskarżenia6. Zarzucono mu prowadzenie handlu bronią z krajem objętym 
embargiem ONZ. W ramach tego samego śledztwa Węgrzy udowodnili, że w prze-
mycie broni do Bośni miał uczestniczyć również agent austriackich służb specjalnych 
SWAPO – Rudolf Kriebel7. 

Nie tylko niemieckie czy austriackie firmy parały się tym brudnym interesem, rów-
nież „Caritas” pod przykryciem pomocy humanitarnej dostarczał niemiecką broń 	
i amunicję do Bośni. Podobną działalność prowadziła także muzułmańska organi-
zacja humanitarna „Merhamet”. W 1997 r. w niemieckiej telewizji publicznej w pro-
gramie „Monitor” dziennikarze przedstawili kulisy operacji wywiadowczych BND pod-
czas konfliktu na Bałkanach. Miał je koordynować Christoph yon Bezold, który był 
szefem misji UE na kraje objęte wojną i zarazem wysokiej rangi oficerem BND8. 

Jürgen Elsässer poruszył także kwestię udziału ochotników (mudżahedinów) arab-
skich w wojnie w Jugosławii. Obecnie już dla nikogo nie jest tajemnicą, że po każdej ze 
stron konfliktu walczyli najemnicy. Najwięcej przybyło ich z krajów arabskich; głównie 
byli związani z różnymi organizacjami islamskimi (najczęściej terrorystycznymi). Wielu 

4  Dość obszernie o zmianie stanowiska administracji B. Clintona pisze również Marek Waldenberg w swojej pracy poświę-
conej rozbiciu Jugosławii pt. Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej	polityki. A ponadto proble-
matykę wewnętrznych stosunków jugosłowiańskich przedstawił M.J. Zacharias, Komunizm. Federacja. Nacjonalizm. Sy-
stem władzy w Jugosławii 1843–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład. 

5  Według niemieckiego dziennikarza, chodziło o Military Professional Ressources Inc. (dalej: MPRI). Organizacja ta zajmuje 
się doradztwem w zakresie szeroko rozumianej problematyki wojskowo-politycznej. W firmie zatrudnia się obok wysokiej 
rangi oficerów armii amerykańskiej również specjalistów z sił specjalnych, służb wywiadu i kontrwywiadu oraz logisty-
ków i pracowników PR. Świadczyła ona m.in. usługi rządom Chorwacji i USA. Aktywnie uczestniczyła w konflikcie kosow-
skim, realizując te same zadania co w Bośni.

6  Za: E. Schönauer, Waffen unter Prothesen versteckt?, „Kronen-Zeitung” z 8 marca 1995.
7	 Illegal German Weapons to Croatia and Bosnia Conflict, „DFASP”, październik–listopad 1991.
8  Niemieckie MSZ indagowane przez dziennikarzy oświadczyło, że Christoph yon Bezold był oficerem wywiadu, pełniącym 

funkcję dyplomatyczną. Jednak wg zapewnień bońskiego rzecznika prasowego, nie brał on udziału w przemycie broni.
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z nich otrzymało paszporty bośniackie i osiedliło się na terytorium Bośni i Hercego-
winy. Niektórzy zostali przeszkoleni i wzięli aktywny udział w atakach 11 września 	
w USA oraz w zamachach w Hiszpanii. Jest to o tyle istotne dla właściwego postrze-
gania charakteru wojny z terroryzmem, że obok nieudolności służb specjalnych państw 
zachodnich pojawia się hipoteza o udziale najemników w fali ataków terrorystycz-
nych, do których doszło w ciągu ostatnich siedmiu lat. Tylko z pozoru hipoteza ta wy-
daje się tanią sensacją i teorią rodem z „bulwarówek”. Niemiecki dziennikarz  przed-
stawił bowiem konsekwentnie dzieje powstania jednostek mudżahedinów w Bośni, 
opisał zbrodnie popełnione na Serbach i Bośniakach, jak również zaprezentował losy 
kilku „wojowników Boga”, którzy w parę lat po konflikcie w Bośni pojawili się w USA 	
i Hiszpanii, biorąc udział w zamachach w Nowym Jorku i Madrycie. 

Warto przypomnieć, że zanim doszło do masakry ludności muzułmańskiej w en-
klawie Srebrenicy, w początkowej fazie konfliktu, w okolicach tego miasta walczyły od-
działy mudżahedinów. W raportach ONZ możemy przeczytać, że miało tam dojść do 
czystek etnicznych wśród Serbów i Bośniaków, w wyniku których zamordowano około 
1500 ludzi (strona serbska podaje prawie dwukrotną liczbę ofiar). To, że „demokra-
tyczni” muzułmanie mordowali nawet własnych współwyznawców, nie powinno ni-
kogo dziwić, jeszcze bowiem do niedawna przypisywany Serbom bośniackim dwu-
krotny atak moździerzowy w Sarajewie na ludność cywilną9, jak się okazało obecnie, 
był dziełem armii bośniackiej (lub bośniackich służb specjalnych). Traktuje o tym sze-
rzej nigdy nieujawniony raport ONZ, relacje telewizji Francuskiej TF-1 z lutego 1994 r., 
dochodzenie amerykańskiego dziennikarza Davida Bindera oraz publikacja szefa sa-
rajewskiej placówki CIA – Johna Sraya.

Druga część pracy została poświęcona konfliktowi w Kosowie. Autor, kreśląc tło 
skomplikowanych stosunków etnicznych oraz dziejów konfliktu albańsko-serbskiego, 
opisał sytuację panującą w Albanii po śmierci Envera Hodży, nieudolne rządy Sa-
lego Berishy, krach słynnego systemu „łańcuszkowego”, który doprowadził do upadku 
władzy w tym kraju. Ocenił, że Albania wcale nie należy do państw stabilnych, po-
mimo pomocy udzielanej przez UE10. Ponadto przedstawił rolę Albanii w eskalacji kon-
fliktu w Kosowie, prezentując znany już scenariusz z Bośni (a wcześniej z Chorwacji), 
polegający na umiejętnym przedstawianiu „obrzydliwych i zbrodniczych” Serbów oraz 
biednych, ciemiężonych i uwielbiających demokrację Albańczyków z Kosowa. Jürgen 
Elsässer przedstawił udział w konflikcie niemieckich i amerykańskich służb specjal-

9  5 lutego 1994 r. i 28 sierpnia 1995 r. na zatłoczonym rynku w Sarajewie wybuchły granaty moździerzowe, które zma-
sakrowały wiele osób. W obu przypadkach o celowe ostrzelanie oskarżono Serbów, którzy jednak temu zaprzeczyli. Po 
tych wydarzeniach rząd bośniacki otrzymał wsparcie wojskowe ze strony NATO, które rozpoczęło aktywne działania po-
wietrzne przeciwko wojskom serbskim. Oficerowie UNPROFOR (w tym również głównodowodzący sił pokojowych gen. 
Michael Rose) oskarżyli o ten haniebny czyn Bośniaków, jednak ze względów politycznych sprawa została utajniona 
przez władze ONZ. Dopiero po podpisaniu pokoju w Dayton zaczęto ujawniać kulisy zamachów na targu w Sarajewie. 
Dodać należy, że polskie media do dzisiaj rozpisują się o tragedii Bośniaków, Kosowian i innych nacji, piętnując zbrodni-
czych Serbów. Nie wspominają natomiast o rzeczywistych zbrodniach Bośniaków, Chorwatów i Albańczyków.

10  Albania od powstania jako niepodległe państwo zawsze była utrzymywana przez inne kraje. Do 1918 r. w różnych for-
mach przez Austro-Węgry, do utraty niepodległości w 1939 r. – przez Królestwo Włoch, następnie przez Jugosławię, 
ZSRR i Chiny w epoce: „zimnej wojny”, a obecnie przez USA i UE. Dzisiaj w podobnej sytuacji znajdzie się Kosowo, które 
choć niepodległe, nie jest w stanie egzystować samodzielnie, chyba że nadal będzie obowiązywał mafijny system rzą-
dów, który odpowiada obecnie rządzącym tą prowincją (celowo użyto określenia „prowincja”, bowiem Kosowo nie zo-
stało do tej pory uznane za niepodległe państwo przez ONZ, czyli organizację międzynarodową, która prawnie sankcjo-
nuje status międzynarodowy nowo powstałych państw. Należy pamiętać o tym, że w samej Unii nie ma jednomyślności 
w kwestii niepodległości Kosowa).  

Bezpieczeństwo no2.indb   308 2008-05-14   19:25:01



Jürgen Elsässer, Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach… 

30�

nych, które obok wywiadu tureckiego i irańskiego, hojnie wyposażyły i przeszkoliły ter-
rorystów z UCK, aby ci mogli ponieść „płomień demokracji” do serbskiego Kosowa, 
rządzonego przez tyrana Milośevicia. 

Podsumowanie pracy stanowi atak na politykę Stanów Zjednoczonych. Autor wy-
kazał, że działania dyplomacji amerykańskiej, wspartej „nową polityką kanonierek”, 
zmierzają do zaprowadzenia mesjanistycznej wizji amerykańskiego ładu, swoistego 
nowego „Pokoju Amerykańskiego”, przypominającego słynny pax romana. Model 
amerykańskiej demokracji być może jest lepszym wyjściem dla tak konfliktogennego 
regionu, jakim niewątpliwe są Bałkany, lecz dlaczego ma on być narzucany za po-
mocą samolotów i okrętów amerykańskich oraz pewnych państw NATO? 

Czy administracji amerykańskiej naprawdę chodziło o zaprowadzenie pokoju na 
Bałkanach, czy też o ustanowienie trwałych podstaw do hegemonii nad tym ważnym 
regionem Europy? Wydaje się, że Jürgen Elsässer na powyższe i wiele innych pytań dał 
już odpowiedź. Jeśli zaś chodzi o kwestię, czy USA w swojej polityce kierują się zasa-
dami demokratycznymi, to odpowiedź należy znaleźć samodzielnie.

Niemieckiemu dziennikarzowi można zarzucić nie do końca przemyślaną strukturę 
narracji, polegającą na tym, że autor łączy ze sobą różne wątki, co wymaga od czytel-
nika pełnej koncentracji i częstych powrotów do wcześniej przeczytanych fragmentów. 
Ponadto w recenzowanej pracy brakuje choćby krótkiej oceny roli mediów w kreo-
waniu konfliktu oraz rzetelnej informacji o konflikcie i zbrodniach Bośniaków, Albań-
czyków i Chorwatów. Za kolejne uchybienie można uznać, że w niektórych częściach 
pracy niemiecki dziennikarz nie jest bezstronny11 w swych rozważaniach i ocenach, 
zajmując proserbskie stanowisko, co najprawdopodobniej wynika z jego poglądów 
politycznych.

Jednak pomimo tych niedoskonałości opracowanie Jürgena Elsässera jest „ja-
skółką” na polskim rynku wydawniczym, traktuje bowiem o różnych aspektach kon-
fliktu na Bałkanach. Tym bardziej cenną, że nasze media oraz tzw. eksperci nadal jak 
„mantrę” powtarzają slogany tylko o serbskim zagrożeniu dla stabilizacji na Bałka-
nach, dlatego praca niemieckiego znawcy tego regionu jest godnym polecenia opra-
cowaniem, z którym powinni się zapoznać nie tylko studenci i politolodzy, lecz przede 
wszystkim nasi politycy, którzy nadal, jak to widać po ostatnich działaniach w sprawie 
uznania Kosowa, nie rozumieją, iż sytuacja na Bałkanach ma wpływ także na bezpie-
czeństwo Rzeczypospolitej. 

11  Autor zapomina o zbrodniach popełnionych przez serbskie bojówki paramilitarne oraz oddziały wojskowe Serbów boś-
niackich w Vukovarze, Żepie, Srebrenicy i wielu innych miejscach w Bośni. 
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