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potraktowana jako działanie. W jednym i drugim przypadku reakcje mogły jednak być bezrefleksyjne.
Analizy H. Schumana pokazują także, jak sondaże opinii publicznej zaliczane głównie do
badań ilościowych, nabierają innego naukowego wymiaru. W dużej mierze wynika to z tego, co
i kogo się bada i jakich narzędzi się do tych badań używa. Stąd tak często w omawianej pracy
i w badaniach naukowych sięga do eksperymentów laboratoryjnych traktowanych jako swoiste
badania pilotażowe. Autor poświęca tam także wiele uwagi pytaniom otwartym, o czym mogą
świadczyć całe rozdziały. Uważa, że pytania otwarte szczególnie są przydatne w hermeneutyce
w badaniach przyszłości (s. 110). Stawiając badanym także pytania zamknięte, na ogół towarzyszyło im dodatkowe pytanie „dlaczego”. Pozwala to zdaniem H. Schumana nie tylko poznać motywy stanowisk z przeszłości, ale i wskazuje, czym mogą się kierować w przyszłości badani. Jakie
motywacje i postawy są najsilniejsze i co za tym idzie najistotniejsze? Powinno to dać także jasne
przesłanie politykom chcącym na przykład wpłynąć na zmianę rzeczywistości.
Praca H. Schumana, jak już wspomniano, jest dziełem niezmiernie koherentnym opartym na
bogatym materiale empirycznym, a heurystyczne podejście autora powoduje, że trudno dostrzec
jakiekolwiek istotne wady tego dzieła. Czytelnika dysponującego odpowiednim przygotowaniem
merytorycznym mogą dziwić niekiedy wnioski, które stanowią pewnego rodzaju prawdy, niebudzące specjalnych dyskusji, a przez autora traktowane są jak zjawiska mające odkrywczy charakter. Można by przywołać rozważania dotyczące artefaktów i badań mających zweryfikować tezę
dotyczącą wyników pewnego eksperymentu, który miałby uzasadnić możliwość ekstrapolacji
wyników z jednego eksperymentu na drugi, tym bardziej że chodziło o różne podmioty i przedmioty badań. Podsumowanie autora mówiące, że owa ekstrapolacja nie znalazła uzasadnienia
u badaczy opinii publicznej i społecznej, nie budzi wątpliwości. Nawet, jeżeli uzyskano by wyniki dające możliwość ogłoszenia prawdziwości wspomnianej tezy, należy stwierdzić, że byłby
to raczej wyjątkowy zbieg okoliczności. Nie uzasadniałby on wyciągania podobnych wniosków,
ponieważ takie badania przeczą kanonom metodologicznym, prowadzenie tego typu eksperymentów — dotyczy to próby badania zjawisk nieporównywalnych (s. 187).
Biorąc pod uwagę trudność materii, z którą przyszło zmierzyć się tłumaczce tego dzieła, należy się jej szczere uznanie za zadbanie o klarowność wywodów H. Schumana. Jedyny lapsus, na
który może się natknąć czytelnik, przybrał zabawną treść. W tłumaczeniu protestujący studenci
zostali nazwani „protestantami” (s. 131).
Eugeniusz Młyniec

Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając
Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych
Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 289 ss.
Mimo że problematyka teorii stosunków międzynarodowych jest popularnym i już dość dobrze
rozpoznanym obszarem badań — zwłaszcza w anglosaskiej nauce o stosunkach międzynarodowych — wciąż brakuje polskich pozycji poświęconych tej tematyce. Dlatego ukazanie się każdej
nowej pozycji z tego zakresu może budzić zainteresowanie polskich badaczy stosunków mię-
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dzynarodowych. Należy do nich wydana w 2015 roku monografia zbiorowa pod tytułem Teorie
i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, która ukazała się pod redakcją
warszawskich badaczy z Zakładu Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych UW: R. Zięby,
S. Bielenia oraz J. Zając. Przyjęła ona postać podręcznika omawiającego w dość ogólnej i skondensowanej formie główne paradygmaty, a także wybrane podejścia badawcze i metodologiczne
w teorii stosunków międzynarodowych. Redaktorzy książki w swoim dorobku posiadają także
kilka innych podręczników o podobnej formie z tematyki współczesnych stosunków międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.
Ciekawą inspiracją recenzowanej monografii było przypomnienie dorobku jednego
z najwybitniejszych polskich przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych, profesora
J. Kukułki, uznawanego za jednego z ojców tej nauki na gruncie polskim. Jego dzieła do dziś są
wysoko cenione, a jedna z najbardziej znanych książek Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych została przetłumaczona między innymi na języki rosyjski i chiński. Autorzy każdego z rozdziałów starali się nawiązać do myśli teoretycznej profesora Kukułki. Zestawienie i porównanie tych poglądów z aktualnymi trendami badań z zakresu stosunków międzynarodowych
jest interesującym pomysłem i może uzmysławiać zarówno ewolucję myślenia o tej problematyce,
jak i uniwersalność wykorzystywania niektórych narzędzi teoretycznych.
Książka jest podzielona na trzynaście rozdziałów. Pięć z nich analizuje wybrane paradygmaty teorii stosunków międzynarodowych, czyli realizm neoklasyczny, liberalizm międzyrządowy,
konstruktywizm, teorię krytyczną oraz postmodernizm. W rozdziale pierwszym poświęconym
realizmowi krytycznemu M. Kaczmarski przedstawia główne założenia i obszary badań jednej
z najnowszych odmian realizmu inspirowanego powrotem do realizmu klasycznego, przy jednoczesnym zachowaniu części osiągnięć neorealizmu. Autor przedstawia między innymi poglądy
realistów neoklasycznych na zagadnienie potęgi, preferencji państw, kategorii interesu oraz koncepcji państwa i jego polityki zagranicznej. Rozdział drugi opisujący liberalizm międzyrządowy
także stanowi deskrypcję poglądów jednego z bardziej znanych współcześnie liberalnych podejść
do teorii stosunków międzynarodowych autorstwa A. Moravcsika. Jego autor, R. Tenerowicz,
przedstawia główne cechy tego podejścia oraz wyróżnianych przez Moravcsika nurtów liberalizmu ideowego, handlowego oraz republikańskiego. Zarysowywane są także zalety i wady teorii liberalnych oraz problematyka internalizacji i instytucjonalizacji w liberalizmie. W rozdziale szóstym odnoszącym się do konstruktywizmu A. Curanović zwięźle, ale zarazem rzeczowo,
prezentuje główne postulaty, zróżnicowane oraz wybrane idee trzech czołowych przedstawicieli
tej szkoły badawczej: A. Wendta, N. Onufa, F. Kratochwila. W rozdziale dziesiątym autorstwa
R. Włoch omawiano główne idee teorii krytycznej, odnosząc je między innymi do tradycyjnych
założeń teorii pozytywistycznych. Bardziej metodyczny charakter przyjmuje zaś rozdział jedenasty. Jego autorka A. Bógdał-Brzezińska prezentuje w nim podstawę filozofii badaczy nurtu pozytywistycznego, poszczególne metody badawcze, takie jak genealogie, badanie narracji, dekonstrukcję, a na koniec poglądy krytykujące postmodernizm.
Pozostałe rozdziały w książce poświęcone są teorii bezpieczeństwa, kilku wybranym teoriom
cząstkowym, podejściom metodologicznym, a także określonym kategoriom analitycznym, czyli: teorii demokratycznego pokoju, podejściu transnarodowemu, teorii ról międzynarodowych,
tożsamości uczestników międzynarodowych, teorii adaptacji politycznej, kategorii rywalizacji
oraz kategorii systemu międzynarodowego. W rozdziale trzecim B. Wiśniewski prezentuje dobrze znaną i opisaną w literaturze liberalną teorię demokratycznego pokoju. Autor oczywiście
odwołuje się do koncepcji I. Kanta oraz prezentuje różne warianty tej teorii, a także nakreśla obszerny przekrój argumentów krytycznych. W rozdziale czwartym M. Raś omawia transnarodowe
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podejście do badań stosunków międzynarodowych, wskazując bogaty przekrój literatury z tego
obszaru oraz ewolucję badań nad tą problematyką. Z kolei w rozdziale piątym autorstwa R. Zięby
omówiono teorię bezpieczeństwa, ukazując typologię, zróżnicowanie jej pojmowania przez trzy
paradygmaty teorii stosunków międzynarodowych (tj. realizm, liberalizm oraz konstruktywizm),
a także metodologię badania bezpieczeństwa w odniesieniu do sfery stosunków międzynarodowych. Rozdział siódmy autorstwa J. Zając prezentuje teoretyczne aspekty funkcjonowania ról
międzynarodowych. Badaczka w interesujący sposób omawia problematykę ról międzynarodowych jako jednej z form szeroko pojmowanych ról społecznych. Definiuje między innymi, czym
jest międzynarodowa rola państw, opisuje także, jak tożsamość i pozycja państwa wpływa na
odgrywane przez nie role oraz co wpływa na efektywności ról międzynarodowych. Tematyka
tożsamości międzynarodowej państw jest zaś rozwijana w rozdziale ósmym. Jego autor, S. Bieleń, wskazuje między innymi, że tożsamość międzynarodowa uczestników stosunków międzynarodowych jest ściśle związana z prowadzoną przez nich aktywnością zewnętrzną i kontaktami
z innymi podmiotami. Badacz ciekawie omawia też cechy tożsamości państw oraz organizacji
międzynarodowych. Natomiast w rozdziale dziewiątym M. Drygiel przedstawia teorię adaptacji
politycznej, wskazując między innymi jej typologie oraz mechanizmy i uwarunkowania na polu
stosunków międzynarodowych.
Interesująco przedstawiają się także dwa ostatnie rozdziały w książce, prezentujące dwie czołowe kategorie analityczne w nauce o stosunkach międzynarodowych: rywalizacji oraz systemu międzynarodowego. A. Włodkowska-Bagan, pisząc o pierwszej z nich, wskazuje między innymi na różnice pomiędzy wrogiem a rywalem, pojęciami rywalizacji i konfliktu oraz opisuje relacje pomiędzy
rywalizacją a współpracą w stosunkach międzynarodowych. Wart uwagi jest także przegląd kilku
nurtów w odmienny sposób analizujących problematykę rywalizacji, tj. nurtu psychospołecznego
(koncentrującego się na identyfikacji społecznej rywala), nurtu ilościowego (badającego częstotliwość i skalę konfliktów), nurtu ewolucyjnego (traktującego rywalizację pomiędzy państwami jako
proces, który może zmieniać się wraz z upływem czasu) oraz nurtu przerwanej równowagi (sugerującego wpływ znaczących wydarzeń politycznych, które w gwałtowny sposób potrafią zmienić stosunki współpracy pomiędzy państwami w postępującą rywalizację). Z kolei w rozdziale trzynastym
T. Pawłuszko ukazał potencjał badawczy kategorii systemu międzynarodowego. Badacz wskazał na
przykład ontologiczne i metodologiczne aspekty funkcjonowania systemu w stosunkach międzynarodowych, wraz z przykładami jego zastosowania w praktyce badawczej. W drugiej części artykułu
prezentowany jest przekrój pięciu podejść do analizy systemu międzynarodowego autorstwa czołowych badaczy z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, tj. M. Kaplana, K. Waltza, A. Wendta,
G. Modelskiego, B. Buzana i R. Little’a oraz I. Wallersteina.
W kilku rozdziałach recenzowanej książki można doszukać się także pewnych drobnych wad,
które jednak nie przekreślają jej generalnego pozytywnego wymiaru. W rozdziale pierwszym autor,
opisując dorobek realizmu neoklasycznego, pomija kilku ważnych badaczy tego nurtu, jak choćby
W. Wohlfortha oraz G.a Rose’a. Drugi rozdział książki przedstawia skrótowy opis idealizmu nazywanego ,,starym liberalizmem” w nieco wypaczonej formie, ewidentnie przejętej z krytyki tego
nurtu autorstwa realistów klasycznych, na czele z E. Carrem. Warto jednak docenić w tym rozdziale
autorskie tabele z przykładami opisującymi idee związane z funkcjonowaniem liberalizmu ideowego i handlowego. Inny rodzaj wątpliwości można przypisać rozdziałowi dziewiątemu, w którym
autorka zalicza podejście feministyczne jako element teorii krytycznej. Oczywiście, oba te podejścia
wiele łączy, ale mimo wszystko nieco kontrowersyjne wydaje się odbieranie podmiotowości feminizmowi, którego zróżnicowanie nurty w teorii stosunków międzynarodowych już dawno wyszły
poza wyłączne powtarzanie założeń teorii krytycznej.
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Zaletą całej książki jest zwięzłe zaprezentowanie materiału oraz wskazanie najnowszej literatury przedmiotu, co może stanowić wartościowy materiał dla studentów pragnących rozszerzyć
wiedzę na temat poszczególnych teorii i podejść badawczych, ale także badaczy szukających odpowiedniej dla siebie metodologii badań. Wszystkie rozdziały książki napisane są przejrzystym
i komunikatywnym stylem językowym, dzięki czemu, pomimo niekiedy dużej liczby prezentowanych podejść, czytelnik może łatwo się z nimi zapoznawać. Książka może pełnić rolę wartościowego podręcznika z zakresu metodologii badań stosunków międzynarodowych. Należy
jednak zauważyć, że małą wadą jest nieco chaotyczny i nie całkiem spójny dobór poszczególnych
tematów rozdziałów, choć w pracy zbiorowej większej grupy badaczy trudno uzyskać pełną zwartość. Większość rozdziałów wzbogacono przykładami, a także tabelami obrazującymi omawiane
teorie i podejścia metodologiczne. Ponadto, bardzo interesującym zabiegiem łączącym wszystkie
rozdziały jest wspomniane już odwołanie w każdym z nich do dorobku J. Kukułki lub jego poglądów wobec określonych podejść badawczych.
Jarosław Sadłocha

Arkadiusz Domagała
Interwencjonizm humanitarny NATO
Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz 2014, 203 ss.
W 2014 roku na rynku wydawniczym ukazała się książka A. Domagały pt.: Interwencjonizm humanitarny NATO. Jej autor, pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest znanym i cenionym badaczem problematyki interwencji humanitarnych, reakcji społeczności międzynarodowej na masowe naruszenia praw człowieka, a także integracji europejskiej.
Spod jego pióra wyszły między innymi takie opracowania, jak: Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych (Bydgoszcz 2008) oraz Integracja Polski z Unią Europejską (Warszawa
2011).
Najnowsza książka A. Domagały wpisuje się więc w sposób naturalny w obszar jego zainteresowań naukowych i jest efektem wieloletnich studiów nad zagadnieniem interwencji humanitarnej. W tym miejscu warto podkreślić, że interwencje humanitarne, również te podejmowane
przez Sojusz Północnoatlantycki, już na początku lat 90. XX wieku stały się niezwykle popularnym zagadnieniem badawczym, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Do
tej pory opublikowano wiele opracowań poświęconych różnym aspektom operacji humanitarnych, nie można jednak powiedzieć, że problematyka ta została w pełni rozpoznana i opisana na
polu naukowym. Wręcz przeciwnie, ze względu na jej złożoność, wielowymiarowość, wymaga
dalszych badań i analiz. Dobrze się zatem stało, że A. Domagała podjął się tego zadania naukowego, wzbogacając dotychczasową wiedzę na ten temat. Wartość recenzowanej książki podnosi niewątpliwie fakt, że opisując aktywność Paktu Północnoatlantyckiego na polu skutecznego
egzekwowania przestrzegania praw człowieka oraz omawiając zasadnicze dylematy związane ze
stosowaniem siły w celach humanitarnych, przede wszystkim podejmuje słabo rozpoznaną i niedocenianą w literaturze przedmiotu kwestię perspektywy sukcesu. Ta ostatnia przez A. Domagałę słusznie jest traktowana jako podstawowy warunek zaangażowania NATO w interwencjach
humanitarnych.
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