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Jak wa˝na dla Êwiatowego
dziedzictwa kulturowego jest misja
Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go Wielonarodowej Dywizji Si∏ Sta-
bilizacyjnych w Iraku, w Êwietle
realizacji postanowieƒ Rady Bez-
pieczeƒstwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych z dnia 22 maja
2003 r. i apelu UNESCO w spra-
wie niesienia pomocy zagro˝onym
wojnà zabytkom Iraku – ten pro-
blem starajà si´ przybli˝yç Czytel-
nikom Autorzy ksià˝ki. Na podsta-
wie faktów, dokumentów  i relacji
prasowych, a tak˝e w∏asnych spo-
strze˝eƒ z pobytu w Iraku oraz re-
lacji specjalistów archeologii dzia-
∏ajàcych w sk∏adzie Wielonarodo-
wej Dywizji Si∏ Stabilizacyjnych
dzielà si´ spostrze˝eniami i wycià-
gajà wnioski  ze skutków wojny
przeciwko re˝ymowi Saddama
Husajna dla dziedzictwa narodo-
wego Iraku. Przedstawiajà mecha-
nizmy i instrumenty, za pomocà
których realizowano zadania wyni-
kajàce z konwencji o ochronie
dóbr kultury w razie konfliktu
zbrojnego, przyj´tej w Hadze
w 1954 r., konwencji z 1970 r.
o Êrodkach zakazu i przeciwdzia-
∏ania nielegalnemu przywozowi,
wywozowi i przenoszeniu w∏asno-
Êci dóbr kulturalnych, jak równie˝
konwencji UNESCO z 1972 r.
w sprawie ochrony Êwiatowego
dziedzictwa kulturalnego i natural-
nego. 

Autorzy podkreÊlajà szczegól-
ne znaczenie przygotowania pla-
nów dzia∏aƒ stabilizacyjnych po
zakoƒczeniu konfliktu zbrojnego
oraz równoczesnego ratowania
stanowisk archeologicznych na-
gminnie plàdrowanych przez
uzbrojone bandy rabunkowe. 

DoÊç sumiennie i skrupulatnie
zrelacjonowali przebieg dzia∏aƒ

zwiàzanych z ratowaniem i zabez-
pieczeniem przed dalszà dewasta-
cjà stanowisk archeologicznych
nie tylko staro˝ytnego Babilonu,
lecz tak˝e pozosta∏ych, b´dàcych
w strefie polskiej odpowiedzialno-
Êci. Przedstawili relacje  mi´dzy
wojskowym si∏ami stabilizacyjny-
mi a w∏adzami politycznymi Iraku,
wspó∏prac´ z irackimi archeologa-
mi oraz terenowà w∏adzà admini-
stracyjnà i miejscowà ludnoÊcià.
Du˝o miejsca poÊwi´cili opraco-
wanemu przez archeologów pol-
skich Raportowi o aktualnym sta-
nie stanowiska Babilon. Ustosun-
kowali si´ równie˝ do opublikowa-
nych w dzienniku „The Guardian”
fragmentów raportu dr Johna Cur-

tisa, pracownika  British Museum,
ówczesnego doradcy Ministerstwa
Kultury Iraku, z którego wynika∏o,
˝e to Polacy sà odpowiedzialni za
zniszczenia na stanowiskach ar-
cheologicznych staro˝ytnego Babi-
lonu. Polska wyjaÊni∏a to niespra-
wiedliwe posàdzenie i sprawa b∏´d-
nej oceny zosta∏a potwierdzona
przez stron´ irackà, jednak nie
ujawniono kulis tego bulwersujàce-
go wydarzenia. 

Ksià˝ka stanowi interesujàcy
przyczynek do dalszej dyskusji nad
potrzebà wypracowania instrumen-
tów realizacyjnych wynikajàcych
z postanowieƒ mi´dzynarodowych
konwencji o ochronie dóbr kultural-
nych. Z chwilà kiedy powstanà wa-

runki do  wycofania obcych wojska
z Iraku, opadnà emocje towarzy-
szàce temu konfliktowi, powinna
zostaç zorganizowana z inicjatywy
UNESCO  mi´dzynarodowa konfe-
rencja  znawców,  uczestników
i obserwatorów tych wydarzeƒ, aby
wyciàgnàç wnioski i wypracowaç
zasady przestrzegania przyj´tych
konwencji mi´dzynarodowych.

Z relacji  wynika, ˝e Si∏y Zbroj-
ne Rzeczypospolitej Polskiej, przyj-
mujàc dowodzenie Wielonarodowà
Dywizjà Centrum Po∏udnie, zetkn´-
∏y si´ z odpowiedzialnoÊcià wynika-
jàcà z konwencji mi´dzynarodo-
wych i koniecznoÊcià wypracowa-
nia strategii dzia∏aƒ „z marszu”.
Dotychczasowe apele o wczeÊniej-
sze wypracowanie takich strategii
przechodzi∏y bez echa. Zebrane
w trakcie misji polskiej doÊwiad-
czenia leg∏y u podstaw wydania
Decyzji MON Nr 250 Ministra
Obrony Narodowej z dnia 4 sierp-
nia 2005 r. w sprawie przestrzega-
nia zasad ochrony dóbr kultury
w dzia∏aniach Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej.

Na zakoƒczenie autorzy po-
Êwi´cili wiele miejsca g∏ównym bo-
haterom tych wszystkich przedsi´-
wzi´ç – polskim archeologom, któ-
rzy wnieÊli najwi´kszy wk∏ad
w ochron´ babiloƒskich stanowisk
archeologicznych, przygotowali Ra-
port o aktualnym stanie stanowiska
Babilon, udzielili pomocy przy od-
budowie muzeum babiloƒskiego
oraz pomogli w∏adzom irackim
w zabezpieczeniu wszystkich sta-
nowisk archeologicznych w polskiej
strefie stabilizacyjnej.

Ca∏oÊç uzupe∏niajà liczne ilu-
stracje, kalendarium wydarzeƒ, bi-
bliografia, przypisy oraz summary
w j´zyku angielskim.
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