RIE 8’14

Oceny i omówienia

427

zagadnienie, ale nu¿¹ przy lekturze. Obficie stosowane anglicyzmy niekiedy przeszkadzaj¹ przy
lekturze. Jeœli dla niektórych angielskich terminów rzeczywiœcie nie ma w jêzyku polskim odpowiedników, to by³a okazja, aby spróbowaæ je stworzyæ. Dla porz¹dku zaznaczam te¿, ¿e new
economy to „nowa gospodarka”, a nie „nowa ekonomia” (s. 399, 416). Pewne niekonsekwencje
mo¿na te¿ odnaleŸæ w przypisach i literaturze. Niedopracowana jest zw³aszcza literatura do
r. XIII. Z kolei w cennej sk¹din¹d Literaturze dodatkowej: odautorskiej znajdujemy tylko tytu³y
publikacji – bez nazwisk autorów. Na tle wy¿ej omówionej wartoœci merytorycznej monografii
Czachóra o kryzysie w Unii Europejskiej – bodaj jedynej tak kompletnej i rzetelnej publikacji na
ten temat – drobne uchybienia formalne naprawdê nie maj¹ wielkiego znaczenia. Odnotowujê je
z recenzenckiego obowi¹zku.
Podsumowuj¹c „marketingowo” tê recenzjê, przedk³adam 8 racji, dlaczego warto przeczytaæ ksi¹¿kê Czachóra:
1) bo jest realistyczna; nie ³udzi czytelnika obietnicami bez pokrycia. Niestety, nie mo¿na zarzuciæ autorowi nadmiernego pesymizmu sygnalizowany ju¿ tytu³em ksi¹¿ki. Rzeczywiœcie
UE znalaz³a siê dziœ poniek¹d na rozdro¿u;
2) bo jednoznacznie odpowiada na czêsto dziœ stawiane pytanie: czy kryzys w UE ju¿ siê skoñczy³? Nie, kryzys ani w UE, ani w Europie siê nie skoñczy³ – i nigdy siê nie skoñczy. Taki
wniosek mo¿na wysnuæ z definiowania UE jako „dynamicznej organizacji [...], która nieustannie wytr¹cana jest z równowagi”;
3) bo stawia trudne pytania dotycz¹ce kryzysu; pyta o przyczyny, uwarunkowania, istotê,
aspekty, ewolucjê, konsekwencje kryzysu i mo¿liwe scenariusze rozwoju sytuacji;
4) bo Autor nie ukrywa, ¿e nie zna odpowiedzi na wiele z tych pytañ;
5) bo przy charakterystyce kryzysu wykorzystuje ró¿ne perspektywy teoretyczne;
6) bo jest kompleksowa i wieloaspektowa;
7) bo jest publikacj¹ g³êbok¹;
8) bo ka¿dy rozdzia³ mo¿na czytaæ oddzielnie.
Mam nadziejê, ¿e racje te ostatecznie przekonaj¹ do lektury wszystkich niezdecydowanych.

ANIELA DYLUS
Instytut Politologii UKSW
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Wspó³czesny œwiat poddany procesom globalizacji staje siê œwiatem nieustannych zmian,
w którym nic nie jest pewne, a wszelkie granice ulegaj¹ rozmyciu. Trudno jest przyzwyczaiæ siê
do tego, co uleg³o zmianie, gdy¿ niew¹tpliwie stan ten nie potrwa zbyt d³ugo. Do wspó³czesnego
œwiata nie mo¿emy siê przyzwyczajaæ, musimy nauczyæ siê za nim nad¹¿aæ. Nad¹¿anie to dotyczy nie tylko ludzi jako poszczególnych jednostek, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim, pañstw
i struktur o charakterze miêdzynarodowym, których decyzje odgrywaj¹ kluczowe znaczenie
w naszym ¿yciu. Ze wzglêdu na wydarzenia, które maj¹ miejsce w ostatnich latach, a które pojawiaj¹ siê nagle, przed decydentami stoi niezwykle trudne zadanie.
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Praca zbiorowa Nowe strategie na nowy wiek – granice i mo¿liwoœci integracji regionalnych
i globalnych stanowi efekt wymiany pogl¹dów podjêtych na konferencji naukowej o tym samym
tytule, która odby³a siê na Uniwersytecie Jagielloñskim w kwietniu 2012 roku. Ju¿ sam tytu³
ksi¹¿ki wskazuje, i¿ g³ówny temat dociekañ autorów oscylowaæ bêdzie wokó³ sposobów, a tak¿e
mo¿liwoœci integracji na dwóch poziomach – regionalnym oraz globalnym. Procesy integracji
postêpuj¹ce we wspó³czesnym œwiecie maj¹ ró¿ne przyczyny, cele, charakter i g³ównych aktorów, niew¹tpliwie jednak ich znaczenie roœnie i staje siê istotnym tematem do dyskusji.
Publikacja sk³ada siê z prac naukowych dotycz¹cych problematyki strategicznej na ró¿nych
poziomach, jak wczeœniej wskazano globalnym i regionalnym. Ca³oœæ opatrzona s³owem wstêpu,
zosta³a podzielona na szeœæ rozdzia³ów: Globalne i regionalne tendencje integracyjne; Strategie
wspó³pracy regionalnej na kontynencie europejskim; Pozaeuropejskie strategie integracyjne;
Strategie militarne, strategie bezpieczeñstwa w XXI wieku; Nowi aktorzy i nowe strategie rozwoju gospodarczego; Strategie bezpieczeñstwa energetycznego. Ka¿dy z rozdzia³ów zbudowany
jest z referatów autorów reprezentuj¹cych ró¿ne oœrodki naukowe i badawcze, którzy stanowi¹
ekspertów w danych dziedzinach, a tematy, które podjêli s¹ niezwykle wa¿ne i aktualne. Ksi¹¿ka
prezentuje siê jako dzie³o starannie dopracowane m.in. dziêki przemyœlanej strukturze oraz
umiejêtnie dobranej tematyce w poszczególnych czêœciach. Stanowi ona jednoczeœnie zbiór
licznych wskazówek z jednej strony dla decydentów, z drugiej dla otoczenia, w sk³ad którego
mo¿na zaliczyæ dziennikarzy, naukowców, a tak¿e studentów ro¿nych kierunków oscyluj¹cych
nie tylko wokó³ tematyki polityki miêdzynarodowej.
Dodatkowym atutem publikacji jest bardzo bogata bibliografia, w sk³ad której wchodzi literatura polska, ale równie¿ zagraniczna, która stanowi rozszerzenie do ka¿dego z zaprezentowanych na ³amach ksi¹¿ki artyku³ów.
Rozdzia³ pierwszy Globalne i regionalne tendencje integracyjne to zestawienie artyku³ów
w jêzyku polskim oraz niemieckim. Prace zebrane w rozdziale dotycz¹ zarówno tego co globalne, jak i tego, co lokalne. Glokalizacja staje siê tematem, który coraz chêtniej poruszany jest
przez œrodowisko naukowe. Niestety wci¹¿ wiele osób potrafi wyjaœniæ, czym jest globalizacja,
a nie zna wyjaœnienia glokalizacji. W³aœnie dlatego dotkniêcie tej tematyki jest bardzo istotne,
gdy¿ daje mo¿liwoœæ promowania has³a Myœl globalnie, dzia³aj lokalnie. Autorzy odnieœli siê
zarówno do teorii stosunków miêdzynarodowych w zakresie integracji, jak i do zaprezentowania
rzeczywistoœci.
Drugi rozdzia³ Strategie wspó³pracy na kontynencie europejskim, jak sama nazwa wskazuje,
dotyczy stricte Europy, jednak nie tylko w zakresie Unii Europejskiej i jej polityk. To tak¿e podjêcie tematów zwi¹zanych z Ukrain¹. Niemniej wiêkszoœæ tematów dotyczy w³aœnie dzia³alnoœci UE. To odniesienie do wyzwañ stoj¹cych przed integracj¹ UE, celów polskiej prezydencji,
Strategii Europa 2020, która zast¹pi³a Strategiê lizboñsk¹, a w której autorka dostrzeg³a poza
blaskami równie¿ cienie, wspó³praca UE oraz Rady Europy w zakresie praw cz³owieka oraz
inne. Doœæ istotnym wydaje siê zwrócenie w stronê praw cz³owieka, a w zasadzie w kierunku ich
ochrony. Pojawiaj¹ siê nowe zagro¿enia, które stanowi¹ niebezpieczeñstwo dla jednostek.
Wspó³praca pomiêdzy instytucjami jest istotna, gdy¿ wspólnymi si³ami ³atwiej mo¿na walczyæ
z równie wspólnym wrogiem. Ca³y rozdzia³ dotyczy zatem strategii dotycz¹cych integracji na
poziomie Europy. Oprócz zaprezentowania stanu rzeczy na przyk³adzie konkretnych sytuacji,
dostrzec mo¿na równie¿ analizê kluczowych dokumentów, któr¹ podjêli autorzy, a która prowadzi do kluczowych wniosków.
Granice Europy zosta³y przekroczone w rozdziale trzecim poœwiêconym pozaeuropejskim
strategiom integracyjnym. Ju¿ pierwszy artyku³ porusza powa¿ny i aktualny problem statusu
Antarktyki, a dok³adniej roszczeñ terytorialnych. Mimo, ¿e Traktat Antarktyczny od lat zapewnia stabilnoœæ tego regionu, pojawiaj¹ siê nowe zagro¿enia, do których dla przyk³adu zaliczyæ
mo¿na odkrycie zasobów surowcowych w regionie. Przyk³ad ten stanowi jeden z czêœciej podawanych przy rozwa¿aniu mo¿liwoœci wyst¹pienia w przysz³oœci tzw. wojen klimatycznych. Nie
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jest to jednak jedyny artyku³ w tym rozdziale, który porusza kwestiê tego regionu. Dodatkowo
znaleŸæ mo¿na to odniesienie równie¿ do integracji latynoamerykañskiej, kultury stanowi¹cej
czynnik integracyjny na przyk³adzie Miêdzynarodowej Organizacji Frankonii, azjatyckiej strategii wspó³dzia³ania, Unii Eurazjatyckiej oraz innych.
Czwarty rozdzia³ poœwiêcony zosta³ szczególnemu typowi strategii w XXI wieku: militarnym oraz bezpieczeñstwa. W podrozdzia³ach znajdziemy informacje o regionalnych systemach
bezpieczeñstwa, zaanga¿owaniu NATO w operacjê wojskow¹ w Libii, wykorzystaniu neurofarmakologii jako instrumentu zarz¹dzania ryzykiem na polu walki, polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa USA, elementów strategii bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, wp³ywu rozwoju
robotyki na strategie pañstw, czy odniesienia do cyberwojny. Niew¹tpliwie najwiêcej uwagi autorzy rozdzia³u czwartego poœwiêcili Stanom Zjednoczonym. Podobnie, jak w poprzednich rozdzia³ach widaæ tu rzeteln¹ analizê w zaprezentowaniu poszczególnych w¹tków, widoczna jest tu
kompetencja autorów oraz istotne podkreœlanie nowych typów zagro¿eñ, które sprawiaj¹, i¿
strategie w poszczególnych dziedzinach musz¹ byæ zmieniane, by odpowiada³y sytuacji. Autorzy
poza zaprezentowaniem stanu obecnego oddaj¹ siê tak¿e wskazaniu perspektyw na przysz³oœæ.
Poruszone tu w¹tki laikowi w tej dziedzinie wskazuj¹ na nowe mo¿liwoœci w zarz¹dzaniu ryzykiem.
Nowi aktorzy i nowe strategie rozwoju gospodarczego to rozdzia³ oscyluj¹cy wokó³ ekonomii, porozumieñ handlowych, tendencji rozwojowych czy wspó³pracy o charakterze miêdzynarodowym. Rozwa¿aj¹c o rozwoju gospodarczym we wspó³czesnym œwiecie, nale¿y odnieœæ siê
do kilku kwestii, po pierwsze, kryzys, po drugie, co dla tego rozwoju jest istotne. Autorzy rozdzia³ów poruszaj¹ te kwestie z ró¿nych perspektyw. Wskazuj¹ na nowo pojawiaj¹ce siê rozwi¹zania oraz ró¿ne strony proponowanych strategii. Jeden z autorów odniós³ siê tak¿e do
gospodarki opartej na wiedzy. By przedsiêbiorstwa mog³y byæ konkurencyjne, musz¹ byæ innowacyjne, drog¹ do tej innowacji jest natomiast owa wiedza.
Ostatni rozdzia³ zatytu³owany Strategie bezpieczeñstwa energetycznego, to kolejny rozdzia³
specjalistyczny, w którym poruszono szczególny typ bezpieczeñstwa. W¹tki zwi¹zane z bezpieczeñstwem energetycznym sta³y siê od pewnego czasu kwestiami doœæ noœnymi, widoczne jest
zainteresowanie badaczy tym tematem. Zaprezentowano tu strategiê bezpieczeñstwa energetycznego Niemiec, Ghany, poruszono w¹tek dyplomacji energetycznej oraz arktycznych sporów
terytorialnych. Autorzy wskazuj¹ na co ukierunkowane jest dzia³anie UE w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego z odniesieniem do liberalizacji oraz rozwoju jednolitego rynku energetycznego UE, odnosz¹ siê do najwa¿niejszych dokumentów w tym zakresie, zaprezentowano casus
Ghany oraz jej strategii maj¹cej na celu unikniêcie tzw. kl¹twy surowcowej. Autorzy w rozdzia³ach pisz¹ o uzale¿nieniach energetycznych pomiêdzy pañstwami, wskazano, jak wiele surowców energetycznych UE jako ca³oœæ czerpie spoza swoich granic. Jest to niepokoj¹cy fakt,
który w obliczu zatargów miêdzy poszczególnymi pañstwami mo¿e prowadziæ do tragicznych
skutków.
Powy¿sze informacje na temat treœci zawartych w ksi¹¿ce, niew¹tpliwie nale¿y samemu
zg³êbiæ siêgaj¹c po dzie³o Nowe strategie na nowy wiek – granice i mo¿liwoœci integracji regionalnych i globalnych. Kompetencje autorów oraz aktualnoœæ tematów przez nich podjêta sprawia,
¿e ksi¹¿kê czyta siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem. Poszczególne prace s¹ szczegó³owym
a tak¿e specjalistycznym studium poœwiêconym problematyce miêdzynarodowej, które zas³uguj¹ na zainteresowanie ze strony przedstawicieli ró¿nych œrodowisk. Ksi¹¿ka z ca³¹ pewnoœci¹
zas³uguje na wpisanie do lektur rzetelnie omawiaj¹cych tematykê strategii na poziomie œwiata,
regionu czy pañstwa, systematyzuje, porz¹dkuje oraz aktualizuje wiedzê, a tak¿e daje mo¿liwoœæ zapoznania siê z prognoz¹ na przysz³oœæ.

JOANNA JANCZ

