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Obrona przeciwrakietowa wiąże się z nierozstrzygniętym dylematem pomiędzy 
ochroną a zagrożeniem w stosunkach międzynarodowych. Już dyskusja nad ame-
rykańskim czy natowskim systemem obrony na wypadek ataku rakietowego od-
zwierciedlała kompleksowość i złożoność procesów politycznych u progu XXI w. 
Jej kwintesencję stanowił nie tyle sam system obrony przeciwrakietowej, ile przede 
wszystkim zachowanie zróżnicowanych interesów zarówno na arenie międzynaro-
dowej, jak i wewnętrznej. Z jednej strony wyzwania związane z dążeniem Rosji 
do wzmocnienia swojej roli na obszarze byłego Związku Radzieckiego, a tym sa-
mym pozycji globalnego aktora, szczególnie dotkliwie dało się odczuć ostatnio 
w konfl ikcie rosyjsko-ukraińskim. Z drugiej pojawiają się pytania o rolę NATO i UE 
w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony, jak i zróżnicowana wśród państw 
percepcja zagrożenia irańskim czy północnokoreańskim programem nuklearnym 
i rakietowym. Kontrowersyjna jest kwestia zasadności wprowadzenia systemu 
obrony przeciwrakietowej, kosztów z nim związanych, a także jego możliwych 
implikacji w postaci nowego wyścigu zbrojeń. 

Obronie przeciwrakietowej jako instrumentowi polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa państw towarzyszy obecnie kompleksowa dyskusja, uwzględniająca 
obok technicznych uwarunkowań i pytań o skuteczność systemu, przede wszyst-
kim zróżnicowane i rozbieżne wyobrażenia odnośnie do jej implikacji w sferze 
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politycznej i obrony, które utrudniają znalezienie nie budzącego wątpliwości roz-
wiązania. W Polsce tego rodzaju problematyka poruszana jest przede wszystkim 
przez pryzmat bieżących wydarzeń, natomiast brak jest pogłębionych opracowań, 
oferujących bardziej interdyscyplinarne ujęcie przedmiotu badań. Istniejąca w tej 
sferze lukę w literaturze przedmiotu wypełnia niewątpliwie monografi a autorstwa 
Marka Czajkowskiego. 

Publikacja składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów oraz wniosków. 
Zamyka ją aneks, zawierający m.in. techniczną charakterystykę arsenałów rakie-
towych pocisków balistycznych. Całość stanowi wnikliwe kompendium wiedzy 
na temat istoty i roli systemów obrony przeciwrakietowej w stosunkach między-
narodowych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pierwszy roz-
dział poświęcony został rozważaniom na temat obrony przeciwrakietowej poprzez 
pryzmat teoretycznych paradygmatów w nauce o stosunkach międzynarodowych, 
począwszy od nurtu liberalnego, poprzez realizm i behawioralizm, kończąc na uję-
ciu konstruktywistycznym. W tej części autor zwraca uwagę również na koncep-
cyjne założenia polityki odstraszania w stosunkach międzynarodowych. Omawia 
ponadto najważniejsze trudności związane z zagadnieniem obrony przeciwrakie-
towej jako przedmiotem analizy badawczej, jej metodologią, a także zakresem 
pojęciowym. W rozdziale drugim uwaga skupia się na genezie i ewolucji obrony 
przeciwrakietowej, eksponując jej rolę w stosunku do zmieniających się uwarun-
kowań bezpieczeństwa międzynarodowego i będących ich implikacją zagrożeń. 
Jednocześnie charakteryzując wieloaspektowo funkcję obrony przeciwrakieto-
wej w polityce wybranych państw (m.in. Izraela, Federacji Rosyjskiej, Japonii) 
oraz NATO, defi niuje zadania stawiane jej współcześnie (s. 175–178). Kolejna, 
zasadnicza część pracy podejmuje problem analizy roli obrony przeciwrakietowej 
w stosunkach międzynarodowych. A zatem koncentruje się na znaczeniu rakiet 
balistycznych w polityce bezpieczeństwa poszczególnych państw, omawia naj-
ważniejsze aspekty debaty wokół zastosowania i skuteczności systemów obrony 
przeciwrakietowej, a także podejmuje problem implikacji związanych z jej zasto-
sowaniem w stosunkach międzynarodowych. Autor wskazuje m.in. na zasadnicze 
przesłanki jej zastosowania, a mianowicie stale utrzymujące się zagrożenie zwią-
zane z rakietami balistycznymi i bronią masowego rażenia, jak również wciąż nie-
wystarczające instrumenty przeciwdziałania tym zagrożeniom. Zwraca uwagę na 
szczególne znaczenie komponentu obronnego w koncepcji odstraszania. Obrona 
przeciwrakietowa podnosi bowiem nie tylko wiarygodność odstraszania, ale rów-
nież redukuje realizację scenariuszy, w których konieczne byłoby podjęcie działań 
odwetowych. Może ona zadziałać również jako zabezpieczenie w przypadku gdy 
odstraszanie zawiedzie. Ostatni, czwarty rozdział pracy służy ukazaniu znacze-
nia obrony przeciwrakietowej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych. Omawia zatem proces tworzenia BMDS, od podjęcia przez pre-
zydenta George’a W. Busha w 2001 r. decyzji w tej sprawie, poprzez jego obecną 
realizację, na perspektywach amerykańskiej obrony przeciwrakietowej kończąc. 
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Niezwykle istotne z punktu widzenia analizowanej problematyki są wnioski autora 
(s. 325–329), których kwintesencją jest stwierdzenie, że „rozwój obrony przeciw-
rakietowej stawia pod znakiem zapytania absolutną przewagę rakiet balistycznych 
w funkcji środka ofensywnego nad środkami obronnymi”, co tym samym wpływa 
na „zmianę charakteru interakcji dysponentów broni rakietowej z innymi uczest-
nikami stosunków międzynarodowych, którzy mogliby stać się adresatami jej od-
działywania” (s. 325).

Stanowiąca przedmiot rozważań monografi a przedstawia zagadnienie o nie-
zwykłej wadze i aktualności, a jednocześnie o dużym stopniu trudności. Istotne 
jest zatem usytuowanie problematyki obrony przeciwrakietowej w ramach ewolu-
ujących uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego, jako reakcji na będące 
ich rezultatem specyfi czne wyzwania i zagrożenia oraz ich osadzenia w strategicz-
nych koncepcjach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa najważniejszych uczest-
ników stosunków międzynarodowych. Publikacja stanowi niewątpliwie zachętę do 
dalszych poszukiwań i badań, a zarazem służy rozgrzewce dociekliwych umysłów, 
pozwalając spojrzeć z wielu perspektyw na poruszaną tematykę.


