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Jerzy Babiak, 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Wielkopolska
Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Ekonomiczna w Œrodzie Wielkopolskiej, Poznañ–Œroda Wielkopolska 2014, ss. 239.
Z dniem 1 maja 2014 r. minê³a 10 rocznica przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej (UE).
Rok 2014 sta³ siê tym samym czasem licznych podsumowañ oraz refleksji dotycz¹cych tego, jak
nasze pañstwo w ci¹gu tych lat siê zmieni³o. Z drugiej strony by³ to tak¿e dobry moment na zbadanie nastrojów spo³ecznych wzglêdem projektu integracji europejskiej po 10 latach aktywnego
uczestniczenia w nim. Nie da siê ukryæ, i¿ z perspektywy tych lat Polska dokona³a awansu politycznego, a tym samym spe³ni³o siê wiele nadziei towarzysz¹cych procesowi akcesji. Jako pañstwo cz³onkowskie braliœmy udzia³ w najwa¿niejszych debatach dotycz¹cych polityki UE,
mogliœmy zaprezentowaæ swoje stanowisko w negocjacjach bud¿etowych, uzyskaliœmy szansê
budowania swojej reputacji i wizerunku na arenie miêdzynarodowej. Czy w pe³ni wykorzystujemy szansê bycia jednym z graczy w budowaniu integracji europejskiej, w jakich aspektach zyskaliœmy, a gdzie straciliœmy, czy jesteœmy zadowoleni z decyzji podjêtej kilka lat temu?
Na te oraz wiele innych pytañ odpowiedzi próbuj¹ udzieliæ autorzy artyku³ów zamieszczonych w pracy zbiorowej pod redakcj¹ Jerzego Babiaka pt. 10 lat Polski w Unii Europejskiej.
W publikacji zamieszczonych zosta³o dwanaœcie artyku³ów poprzedzonych wstêpem. Autorzy
odnosz¹ siê do licznych aspektów funkcjonowania Polski w UE, w tym ekonomicznych,
spo³ecznych oraz prawnych. Ka¿dy tekst zosta³ przygotowany w oparciu o bardzo szerok¹ iloœæ
pozycji bibliografii zarówno w jêzyku polskim, jak i angielskim. W publikacji widoczna jest
znaczna liczba wykresów oraz tabel w przejrzysty sposób obrazuj¹cych badane aspekty, dziêki
temu czytelnik mo¿e ³atwiej przyswoiæ omawiane procesy.
Pierwszym artyku³em, który zarazem stanowi bardzo dobre wprowadzenie do tematyki publikacji, jest tekst Jerzego Babiaka Droga Polski do Unii Europejskiej. Mimo, ¿e pe³noprawnym
cz³onkiem UE staliœmy siê w roku 2004, droga Polski do jednocz¹cej siê Europy rozpoczê³a siê
znacznie wczeœniej. Autor opisuje poszczególne etapy, warunki cz³onkostwa, wskazuje na wa¿ne dla Polski ustalenia oraz kluczowe dokumenty w procesie akcesji. Syntetyczny opis procesu
stawania siê pañstwem cz³onkowskim, wskazuje jak wiele przygotowañ, a tak¿e dostosowañ
i kontroli znajdowa³o siê na poszczególnych etapach.
Zbli¿enie siê do UE nie by³o ³atwe, jednak zakoñczy³o siê sukcesem. Generalnego podsumowania pe³noprawnego cz³onkostwa dokona³o trzech autorów Jaros³aw Flakowski, Arkadiusz
Mieczyñski oraz Waldemar S³ugocki w artykule Polska w Unii Europejskiej – dekada nowych
doœwiadczeñ. Autorzy dokonuj¹ bilansu dziesiêciolecia rozpoczynaj¹c od opisu przygotowañ
przedakcesyjnych, nastêpnie skupiaj¹ siê na spo³ecznym, gospodarczym oraz politycznym wymiarze cz³onkostwa. Artyku³ zosta³ wzbogacony w liczne tabele oraz wykresy, które m.in. prezentuj¹ poparcie Polaków dla integracji Polski z UE, czy zestawiaj¹ poziom stopy bezrobocia
w Polsce w roku 2003 oraz 2013 na tle pozosta³ych krajów cz³onkowskich. Autorzy, co istotne
zwrócili tak¿e uwagê na kwestiê wyborów do Parlamentu Europejskiego, analizuj¹c elekcjê deputowanych w Polsce w latach 2004–2014. Istotn¹ kwesti¹, która tak¿e sta³a siê jednym z w¹tków poruszonych w artykule sta³y siê Fundusze UE dla Polski w latach 2004–2013. UE czêsto
postrzegana jest przez pryzmat funduszy, dlatego wa¿ne jest, by dobrze rozumieæ ich funkcjonowanie. Autorzy odnosz¹ siê do wieloletnich ram finansowych na lata 2004–2006 oraz 2007–2013,
wskazuj¹c na poszczególne programy operacyjne, Ÿród³o ich finansowania. Podkreœlaj¹, i¿ najwiêkszymi beneficjentami w prezentowanych latach by³y jednostki samorz¹du terytorialnego.
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Podsumowanie, a zarazem zakoñczenie artyku³u zosta³o zawarte w zestawieniu korzyœci makroekonomicznych cz³onkostwa Polski w UE.
W kolejnych artyku³ach zosta³y zaprezentowane wyniki badañ, wybranych, specjalistycznych obszarów funkcjonowania Polski w UE: Dylematy spo³ecznoœci pogranicza polsko-niemieckiego w kontekœcie cz³onkostwa Polski w UE (Ryszard Bodziacki); Efekty zmian we
Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej dla Polski (Zdzis³aw W. Puœlecki); Efekt migracyjny
cz³onkostwa Polski w UE. Emigracja Polaków do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) na przyk³adzie Norwegii (Wojciech Nowiak); Mierniki rozwoju spo³eczno-gospodarczego w Polsce na tle wybranych pañstw Unii Europejskiej w latach 2003–2013 (Krzysztof Hajder); Polityka inwestycyjna polskich gmin w kontekœcie cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
(Arkadiusz Ptak); Proces prekaryzacji pracy a rynek pracy w Polsce w okresie transformacji
ustrojowej (Iwetta Andruszkiewicz, Eliza Kania); Wp³yw akcesji Polski do Unii Europejskiej na
bezpieczeñstwo energetyczne (Miros³aw Szulczyñski); Zagraniczne inwestycje bezpoœrednie
w Polsce w okresie cz³onkostwa w Unii Europejskiej (Józef Karpiñski); Spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu z perspektywy 10-letniej obecnoœci Polski w Unii Europejskiej (Artur Kisio³ek);
W sprawie europejskiej nowelizacji Konstytucji RP (Krzysztof Urbaniak).
Autorzy poruszaj¹ bardzo wa¿ne kwestie zwi¹zane z integracj¹, pisz¹ o zmianach, jakie
nast¹pi³y w polskiej polityce i w codziennym ¿yciu. W przejrzysty sposób prowadz¹ czytelnika
przez meandry czêsto skomplikowanego unijnego prawa. W swoich artyku³ach odwo³uj¹ siê do
historii, porównuj¹ to, co by³o z tym, co nast¹pi³o, obrazuj¹ sytuacjê w Polsce z sytuacj¹ w innych pañstwach cz³onkowskich, wychodz¹ poza UE, odwo³uj¹c siê tak¿e do EOG czy WTO,
t³umacz¹ na czym polega ingerencja UE w wewnêtrzny porz¹dek prawny oraz wiele innych
kwestii.
Lekturê tê z pewnoœci¹ mo¿na poleciæ studentom politologii, europeistyki, stosunków miêdzynarodowych czy ekonomii. Treœæ rekomendowanej ksi¹¿ki czy poszczególnych rozdzia³ów,
mo¿e staæ siê istotnym Ÿród³em dla studentów na potrzeby prac licencjackich czy magisterskich.
Jest to równie¿ pozycja warta przeczytania przez osoby, które na co dzieñ nie zajmuj¹ siê
UE, poniewa¿ w¹tki w niej poruszone mog¹ wskazaæ czytelnikowi w zrozumia³y sposób funkcjonowanie UE, zasady na jakich mogliœmy do niej przyst¹piæ, aspekty uczestniczenia w niej,
daje tak¿e ogl¹d zmian, jakie w minionej dekadzie nast¹pi³y. Jest to szczególna pozycja, poniewa¿ zosta³y w niej poruszone wa¿ne, ale i aktualne w¹tki. Bezpieczeñstwo energetyczne, problem dotycz¹cy ludzi m³odych wkraczaj¹cych na rynek pracy, w którym nie ma dla nich miejsca,
czy migracje. Du¿ym atutem publikacji jest opatrzenie ka¿dego z artyku³ów bardzo bogat¹
liczb¹ pozycji w bibliografii, pocz¹wszy od aktów prawnych przez literaturê, koñcz¹c na
Ÿród³ach internetowych.
Praca zbiorowa, jako szczegó³owe, ale te¿ specjalistyczne studium poœwiêcone 10-leciu Polski w UE w wybranych aspektach, bez w¹tpienia zas³uguje na uwagê i jest godna polecenia.

JOANNA JANCZ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Tomasz Grzegorz Grosse, W poszukiwaniu geoekonomii w Europie,
wyd. Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa 2014, ss. 395.
Globalny kryzys finansowy, którego symbolem sta³ siê upadek amerykañskiego giganta bankowego Lehman Brothers w 2008 r., sta³ siê zarzewiem dyskusji na temat sensownoœci i ¿ywotnoœci neoliberalizmu w Europie oraz coraz bardziej widocznych dysfunkcji tej doktryny w obliczu
kolejnych kryzysów. Nie kto inny jak Karl Polanyi w latach 40. ubieg³ego wieku w dziele Wielka
transformacja wskazywa³, ¿e nadmierna deregulacja rynków, zw³aszcza finansowych, doprowadzi³a do sytuacji, w której poszczególne pañstwa utraci³y sterownoœæ nad szeregiem zjawisk
i procesów w ekonomii i polityce. Gwa³towny sprzeciw wobec liberalizmu sprowadzi³ kruchy,
rodz¹cy siê, miêdzywojenny multilateralizm do poziomu bilateralnej niepewnoœci wyznaczanej
przez ekspansjê protekcjonizmu i rywalizacji ekonomicznej, a antyliberalny sprzeciw spo³eczny
doprowadzi³ w wielu pañstwach do upadku demokracji i wprowadzenia re¿imów faszystowskich. Dostrzegaj¹c wp³yw wspó³czesnego kryzysu finansowego na kszta³towanie siê koncepcji
wielobiegunowego œwiata Tomasz Grosse w dziele W poszukiwaniu geoekonomii w Europie stawia pytanie, czy geoekonomia, traktowana jako dziedzina wiedzy, która ³¹czy geopolitykê
z ekonomi¹, ma znaczenie w procesach integracji europejskiej (s. 7). Pos³uguje siê on przy tym
rozbudowanym instrumentarium metodologicznym opartym w g³ównej mierze na metodzie jakoœciowej. Struktura ksi¹¿ki oparta jest na trzech rozbudowanych studiach przypadku, poprzez
które Autor doszukuje siê przejawów geoekonomii na Starym Kontynencie. Szczegó³owo
przedstawiaj¹c problematykê regulacji rynków finansowych (s. 151), re¿imów walutowych
(s. 215), a tak¿e polityki innowacyjnej w UE (s. 275) i odwo³uj¹c siê do dzia³añ podejmowanych
w tych obszarach przez USA i Chiny, wskazuje na regionalne i planetarne konsekwencje kryzysu finansowego, którego erupcja mia³a miejsce na prze³omie 2007 i 2008 roku. Grosse zauwa¿a,
¿e kryzys ten stanowi¹c okazjê do przekszta³ceñ struktury geopolitycznej w ramach UE wp³yn¹³
na jej ukszta³towanie jako rodzaju „quasi-federacji technokratycznej”, w której pañstwa rdzenia
(zw³aszcza Niemcy i do pewnego stopnia Francja) sta³y siê systemowymi nadzorcami posiadaj¹cymi wystarczaj¹co du¿o si³ i œrodków, by sterowaæ za poœrednictwem instytucji technokratycznych Unii. Zapytuj¹c, czy strefa euro jest systemem niemieckim (s. 255), a tak¿e
podejmuj¹c trudne interpretacyjnie kwestie sporu o dystrybucjê kosztów (s. 259) oraz dystrybucji geopolitycznej podczas kryzysu rozdzieraj¹cej UE miêdzy „obóz niemiecki” i „obóz francuski” (s. 263) dostrzega on przejœcie od wspólnotowego modelu integracyjnego do modelu
opartego na polityce si³y dominuj¹cych pañstw cz³onkowskich. Poœwiêcaj¹c, co zrozumia³e,
wiele uwagi Niemcom, Grosse podkreœla partykularne, egoistyczne nastawianie tego pañstwa
w warunkach kryzysu, które okreœla mianem „asymetrii racjonalnoœci”, tj. „przedk³adania racji
narodowych nad racjonalnoœæ ca³ego systemu” (s. 271). Wychodz¹c poza perspektywê regionaln¹, europejsk¹, zwraca przy tym uwagê, ¿e przemiany europejskiej ekonomii, finansów, polityki s¹ nieod³¹cznie zwi¹zane ze swego rodzaju „eksportem” idei neoliberalnych ze Stanów
Zjednoczonych i ich powi¹zaniu z procesami integracyjnymi w Europie, co nastêpuje od lat 70.
ubieg³ego wieku. Tomasz Grosse stawia tezê, ¿e wybór tej doktryny jest ryzykowny geoekonomicznie bowiem przyczynia siê do os³abienia sterowania gospodark¹ przez w³adze publiczne,
nadmiernego rozchwiania rynków, destabilizacji ³adu politycznego, a tym samym do erozji potencja³u geopolitycznego (s. 339). Nade wszystko w³adze publiczne, trac¹c sterownoœæ nad gospodark¹ staj¹ w obliczu problemu wyczerpywania zasobów wewnêtrznych, co okreœla mianem
„deakumulacji kapita³ów”. Pos³uguj¹c siê kontrastem zauwa¿a, ¿e w odró¿nieniu do UE z taki-

596

Oceny i omówienia

RIE 9’15

mi bol¹czkami nie maj¹ do czynienia Chiny, pañstwo dysponuj¹ce siln¹ w³adz¹ centraln¹, a przy
tym konsekwentnie stosuj¹ce strategiê geoekonomiczn¹.
Tomasz Grosse wskazuj¹c na deakumulacjê kapita³ów, wyniszczaj¹c¹ rywalizacjê miêdzy
najsilniejszymi pañstwami europejskiego centrum, byæ mo¿e trwa³¹ peryferyzacjê Polski i innych pañstw zewnêtrznego krêgu integracyjnego, wreszcie ekspansjê neoliberalizmu, który
sprawia, ¿e ludzie i spo³eczeñstwa zostaj¹ podporz¹dkowani logice rynkowej, zwraca uwagê na
os³abienie wspólnoty politycznej i spójnoœci spo³eczeñstw, na zachodzenie kryzysu ³adu demokratycznego. Przenosz¹c tê refleksjê na p³aszczyznê socjologiczn¹, zw³aszcza nawi¹zuj¹c do
dzie³ wybitnego niemieckiego socjologa Ulricha Becka, wydaje siê, ¿e mo¿na mówiæ o rozchodzeniu siê w Europie kultury ryzyka, niepewnoœci, potêgowanej przez inscenizacje kryzysu finansowego jako nowego widma, które charakteryzuje siê ods³anianiem dziejowego „momentu
kosmopolitycznego”, ci¹g³¹ antycypacj¹ zdarzeñ budz¹cych strach. Autor recenzowanego dzie³a, powo³uj¹c siê na paradygmat realistyczny – oparty na interesach pañstw europejskich, a tak¿e
konstruktywistyczny – uwypuklaj¹cy rolê idei, wskazuje na istnienie g³êbokich podzia³ów
w Europie – zw³aszcza finansow¹, spo³eczn¹, polityczn¹ i ideologiczn¹ dysharmoniê procesu integracji europejskiej wywo³an¹ przez fa³szywy, neoliberalny ton, który zag³usza IX symfoniê
Beethovena. Jako remedium proponuje przyjêcie za³o¿eñ strategii geoekonomicznej dla Europy,
której ideow¹ baz¹ jest „odrzucenie paradygmatu neoliberalnego i powrót do idei «zakorzenienia» rynków we wspólnocie politycznej” (s. 347).
Ksi¹¿ka profesora Tomasza Grzegorza Grosse to dzie³o wielow¹tkowe, poddane rygorowi
metodologicznemu a nadto oryginalne, oparte na podejœciu naukowym, które mo¿na okreœliæ
jako „strategiczny konstruktywizm”. Autor w sposób obiektywny i rzeczowy ukaza³ obszary polityki gospodarczej maj¹ce zasadnicze znaczenie dla kierunku rozwijania integracji europejskiej. To istotne bowiem coraz widoczniejszy staje siê niedostatek powa¿nego myœlenia
o teraŸniejszoœci i przysz³oœci Europy. Na uwagê zas³uguje przyjazny czytelnikowi, zrozumia³y
jêzyk, którym napisano ksi¹¿kê, pozbawiony niepotrzebnych ozdobników i udziwnieñ. Dzie³o
to warto poleciæ nie tylko badaczom Unii Europejskiej, ale tak¿e doktorantom, studentom, decydentom politycznym oraz wszystkim tym, którzy pragn¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat mechanizmów sterowania wspó³czesn¹ Europ¹.

MAREK REWIZORSKI
Uniwersytet Gdañski
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Normatywna potêga Unii Europejskiej w obliczu konfliktów miêdzynarodowych, red. Anna Skolimowska, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa 2015, ss. 226.
Recenzowana publikacja stanowi autorsk¹, oryginaln¹ próbê weryfikacji teoretycznej koncepcji roli Unii Europejskiej w stosunkach miêdzynarodowych jako potêgi normatywnej, zagadnienie rzadko analizowane w polskiej literaturze. Przybli¿enie specyfiki oraz g³ównych cech
potêgi normatywnej zosta³o dokonane w odniesieniu do pojawiaj¹cych siê kryzysów politycznych, jakimi s¹ umiêdzynarodowione konflikty wewnêtrzne na terenie: Ukrainy, Mo³dawii oraz
Kosowa. W literaturze przedmiotu dominuj¹ opracowania zawieraj¹ce deskrypcyjne ujêcie roli
Unii Europejskiej w œwiecie oraz wskazuj¹ce podejmowane dzia³ania w tym zakresie. Recenzowana publikacja wype³nia pewn¹ lukê w zakresie badañ nad sposobami, w jakich Unia Europejska wp³ywa na podmioty trzecie, zw³aszcza na polityki i dzia³ania pañstw niebêd¹cych jej
cz³onkami. Czytelnik odnajdzie w niej zarówno rozwa¿ania teoretyczne, niezbêdne do zrozumienia istoty zagadnienia, jak i zastosowanie omawianych teoretycznych rozwa¿añ w praktycznym
ujêciu. Porusza aktualne zagadnienia, prezentowane zarówno w ujêciu naukowym, dydaktycznym, jak i popularyzuj¹cym wiedzê.
O oryginalnoœci recenzowanej publikacji przes¹dza kilka wartoœciowych elementów. Pierwszym z nich jest spoistoœæ opracowania, prezentuj¹cego zbiorowe wyniki badañ prowadzonych
przez zespó³ kilku autorów, pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie (Katedra Stosunków Miêdzynarodowych i Studiów Europejskich,
Zak³ad Stosunków Miêdzynarodowych). Wyniki zosta³y uporz¹dkowane oraz poprzedzone
czêœci¹ teoretyczno-metodologiczn¹. W efekcie powsta³a spójna monografia.
Po drugie, prowadzona analiza nie ma jedynie na celu uœwiadomienie czytelnikowi, jak Unia
funkcjonuje w relacjach zewnêtrznych. Deskrypcja jest jedynie t³em dla dominuj¹cej analizy
prowadzonej w dwóch p³aszczyznach: teoretycznej i empirycznej. W p³aszczyŸnie teoretycznej
analiza dotyczy weryfikacji rozwa¿añ, czy badana polityka zewnêtrzna Unii Europejskiej ma
charakter normatywny i jakie s¹ komponenty tej strategii oraz czy zachodzi europeizacja pañstw
nie cz³onkowskich Unii Europejskiej za pomoc¹ europejskich norm politycznych. Natomiast
w p³aszczyŸnie empirycznej poszukiwania dotycz¹ warunków skutecznoœci polityki zewnêtrznej Unii Europejskiej jako potêgi normatywnej.
Po trzecie, oceniana publikacja wype³nia wa¿n¹ lukê w rynku wydawniczym, jak¹ jest brak
spójnej monografii, porz¹dkuj¹cej i wyjaœniaj¹cej wspomniane wy¿ej zagadnienia. Jednoczeœnie stosuje do tego najnowsze podejœcia teoretyczne, objaœniaj¹c je na tle dotychczasowego kanonu rozumowania, postrzegania stosunków miêdzynarodowych oraz pe³nionych ról przez
aktywnych graczy na œwiatowej scenie. W jednym z rozdzia³ów ksi¹¿ki w czêœci teoretycznej
przedstawione zosta³y podstawy koncepcyjne postrzegania Unii Europejskiej jako potêgi normatywnej. Nie dokonano tego w sposób opisowy, okreœlaj¹c pewne cechy, lecz zmusza siê czytelnika
do uwa¿nej lektury i zastanowienia siê nad powstaj¹cymi ró¿nicami w sposobie postrzegania,
przyczynami ich powstawania oraz kwesti¹ relewantnoœci kryteriów, które s³u¿¹ do wyboru
okreœlonych instrumentów i celów, stosowanych do oceny postrzeganej rzeczywistoœci.
Po czwarte, kolejn¹ wartoœci¹ tej pracy, jest wpisanie siê w trend narastaj¹cy, w ostatnich latach, liczby publikacji stosuj¹cych za³o¿enia konstruktywizmu, co umo¿liwia analizowanie Unii
Europejskiej w kategoriach potêgi normatywnej. Wœród autorów polskojêzycznych prac do
pionierów tego trendu nale¿y zaliczyæ D. Milczarka (Milczarek, 2001; 2003), opisuj¹cego
w swoich artyku³ach pojawiaj¹ce siê nowe podejœcie badawcze, T. G. Grosse, który dokona³ we-
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ryfikacji potêgi normatywnej UE na przyk³adzie EPS (Grosse, 2010). Jedn¹ z bardziej wspó³czesnych analiz dotycz¹cych podobnego problemu jest artyku³ B. Piskorskiej (Piskorska, 2013).
Wiêcej prac jest w jêzykach obcych.
Kolejnym walorem prezentowanej ksi¹¿ki jest jej aspekt dydaktyczny. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ precyzyjne rozwa¿ania dotycz¹ce zasadnoœci doboru teorii i metod badawczych.
W recenzowanej publikacji dr Anna Skolimowska we wstêpie jasno okreœli³a cele, zdefiniowa³a
problemy badawcze oraz postawi³a liczne pytania, na które odpowiedŸ zosta³a udzielona w toku
pracy. Prawid³owo sformu³owane zosta³y tak¿e hipotezy. Ca³oœæ nale¿y okreœliæ wzorcowym
planem badawczym.
Ponadto autorzy nie ograniczyli siê wy³¹cznie do prezentacji stosowanych perspektyw badawczych. Zosta³a dokonana jasna wyk³adnia, w jaki sposób kompetencje teoretyczne nale¿y
wykorzystaæ podczas prowadzenia badañ. Zestawiono u¿ywane podejœcie z innymi teoriami stosunków miêdzynarodowych, czyni¹c z tej publikacji wci¹gaj¹c¹ lekturê napisan¹ jêzykiem zrozumia³ym dla ka¿dego czytelnika, chc¹cego zapoznaæ siê z omawianymi zagadnieniami.
Monografia zgodnie z za³o¿eniami badawczymi zosta³a podzielona na dwie czêœci: pierwsz¹
– teoretyczn¹ oraz drug¹ – empiryczn¹. Pierwsze rozdzia³y w czêœci teoretycznej stanowi¹ rozwa¿ania o realizowaniu przez Uniê Europejsk¹ swojej roli jako aktora normatywnego w stosunkach miêdzynarodowych w wymiarze teoretycznym, strategicznym, instytucjonalnym oraz
wzglêdem najbli¿szego otoczenia – pañstw s¹siedzkich.
Pierwszy rozdzia³ w czêœci teoretycznej, zatytu³owany Potêga norm w stosunkach miêdzynarodowych, wprowadza podstawowe pojêcia jak m.in. normy w stosunkach miêdzynarodowych, prezentuje ewolucjê kategorii potêga oraz dokonuje typologii strategii polityki
zagranicznej wyró¿nianych typów potêg. Ca³y rozdzia³ stosuje komparatystykê w ujêciu jakoœciowym w celu wydobycia cech ró¿nicuj¹cych definiowane pojêcia.
Kolejny rozdzia³ zosta³ zatytu³owany Charakterystyka roli Unii Europejskiej w stosunkach
miêdzynarodowych. Stosuj¹c pojêcia zdefiniowane w rozdziale pierwszym dr A. Skolimowska
prezentuje jak w praktyce odnosz¹ siê te teoretyczne rozwa¿ania z wczeœniejszego rozdzia³u
o potêdze normatywnej, o strategii przyjmowanej przez potêgê oraz o instrumentach, które s¹
przez dan¹ potêgê wykorzystywane, do analizowanego przypadku Unii Europejskiej – czyli
przez potêgê normatywn¹.
Trzeci rozdzia³, zosta³ zatytu³owany Potêga normatywna Unii Europejskiej w relacjach z pañstwami s¹siedzkimi. W rozdziale tym dokonano analizy aktywnoœci Unii Europejskiej w najbli¿szym otoczeniu poprzez zbadanie, na ile wpisuje siê ona w deklarowan¹ rolê aktora
normatywnego. Autorka udziela odpowiedzi na pytanie, czy wspomniana wy¿ej rola widoczna
jest w polityce Unii Europejskiej wzglêdem najbli¿szego s¹siedztwa? Ponadto podjêta zostaje refleksja nad sposobami oraz skutkami europeizacji pañstw objêtych polityk¹ s¹siedztwa
a zw³aszcza Partnerstwem Wschodnim. W badanych relacjach wystêpuje wyj¹tkowa, w skali
stosunków miêdzynarodowych, strategia relacji regionalnych, w których kategoria si³y oraz
potêgi materialnej ustêpuje miejsca sile ideowej. Rozdzia³ ten zawiera opis instrumentarium metodologicznego do podjêcia badania si³y oddzia³ywania Unii Europejskiej w stosunkach regionalnych oraz uwarunkowania skutecznoœci tej strategii. Wœród nich znajduj¹ siê skale pomiaru
oraz rodzaje europeizacji, a tak¿e strategie oddzia³ywania. Jest to bardzo wa¿ny rozdzia³,
porz¹dkuj¹cy i prezentuj¹cy ca³oœciowo mechanizm oddzia³ywania Unii Europejskiej jako potêgi normatywnej. W literaturze analitycznej mo¿na spotkaæ jedynie wybrane elementy, potrzebne autorom do zbadania wybranego fragmentu rzeczywistoœci/dzia³ania Unii Europejskiej.
Rozdzia³ ten jest niezwykle istotny dla ca³ej pracy, wzbogaca j¹ i stanowi o wartoœci naukowej
ca³ej publikacji. Ponadto ksi¹¿ka zyskuje walor pozycji objaœniaj¹cej zagadnienie kompleksowo
i w sposób uporz¹dkowany.
Czêœæ teoretyczn¹ koñczy rozdzia³ zatytu³owany Unia Europejska wobec problematyki
umiêdzynarodowionych konfliktów wewnêtrznych. Poœwiêcony jest on zdefiniowaniu konfliktu
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wewnêtrznego oraz roli Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego.
W rozdziale tym zgodnie ze wczeœniej przybli¿onymi za³o¿eniami teoretycznymi poddano analizie strategiê UE zarz¹dzania konfliktami miêdzynarodowymi oraz zaprezentowano instrumentarium unijne polityki zewnêtrznej w obliczu konfliktu.
W czêœci empirycznej publikacja zawiera trzy rozdzia³y weryfikuj¹ce w praktyce za³o¿enia
teoretyczne potêgi normatywnej Unii Europejskiej w obliczu konfliktu. Pierwszy rozdzia³ z tej
czêœci dotyczy Normatywnej polityki zewnêtrznej Unii Europejskiej w obliczu konfliktu w Kosowie autorstwa dr. Mariusza Sulkowskiego. Kolejny rozdzia³ nosi tytu³ Specyfika normatywnej
polityki zewnêtrznej Unii Europejskiej w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego i zosta³ napisany przez dr. Piotra Bajdê. Natomiast ostatni rozdzia³ nosi tytu³ Zaanga¿owanie Unii Europejskiej
w rozwi¹zanie konfliktu naddniestrzañskiego autorstwa mgr. Jakuba Pieñkowskiego.
Recenzowan¹ publikacjê koñczy rozdzia³ zatytu³owany Normatywna rola Unii Europejskiej
w relacjach miêdzynarodowych – raport z badania. Autorka nawi¹zuje w nim do postawionych
we wstêpie pytañ i hipotez badawczych oraz wskazuje w jakim stopniu uda³o siê dokonaæ ich
weryfikacji. Przedstawiono tak¿e determinanty warunkuj¹ce osi¹gniêcie postêpu i wiêkszej
efektywnoœci dzia³añ podejmowanych przez Uniê w badanym obszarze. Jest to walor utylitarny
prowadzonych badañ, co tylko zwiêksza przydatnoœæ recenzowanej publikacji dla szerszego
krêgu odbiorców.
Autorzy ocenianej publikacji wykazali siê erudycj¹, tak w warstwie faktograficznej, jak
i teoretycznej, dowodz¹c bardzo dobrego rozeznania w podjêtej przez siebie problematyce. Lektura ksi¹¿ki potwierdza umiejêtnoœæ dowodzenia w³asnych racji, jak i prowadzenia polemiki
z pogl¹dami innych autorów. Wywód jest precyzyjny i logiczny, co umo¿liwia prawid³owa
konstrukcja publikacji. Istotne dla osi¹gniêtych wyników jest tak¿e zastosowanie triangulacji
w analizie. Prócz wyci¹gniêcia wniosków z prowadzonego badania, autorzy opracowali tak¿e
rekomendacje odnosz¹ce siê do oferty Unii Europejskiej dla pañstw-adresatów jej polityki zewnêtrznej.
Podjêty przez Autorów temat jest wa¿ny, tak w p³aszczyŸnie teoretycznej, jak i poznawczej.
Opracowanie ma szanse stanowiæ istotny wk³ad do badañ nad rol¹ Unii Europejskiej w obliczu
umiêdzynarodowionych konfliktów wewnêtrznych zarówno w ujêciu teoretycznym, dydaktycznym, jak i utylitarnym oraz popularyzuj¹cym wiedzê naukow¹.
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Polska w Europie 1989–2014. 25 lat po przemianach, red. J. Knopek,
M. Sikora-Gaca, D. Magierek, Koszalin 2014.
Uroczyœcie obchodzone 25-lecie wyborów 1989 roku stworzy³o idealne warunki, by z perspektywy czasu, przeanalizowaæ obfituj¹ce w polityczne wydarzenia æwieræwiecze najnowszej
historii Polski. Próbê t¹ podjêli badacze zwi¹zani z Instytutem Polityki Spo³ecznej i Stosunków
Miêdzynarodowych Politechniki Koszaliñskiej. Swoje rozwa¿ania zaprezentowali oni w czterech
tomach, które poœwiêcone zosta³y nastêpuj¹cym obszarom: przeobra¿eniom spo³eczno-kulturalnym, przekszta³ceniom gospodarczym, zmianom regionalnym i lokalnym oraz transformacjom politycznym. Lekturê artyku³ów poprzedza krótkie wprowadzenie, w którym redaktorzy
omawiaj¹ specyfikê i treœæ danego tomu.
W poœwiêconym wybranym aspektom transformacji politycznych tomie, zainteresowany
czytelnik odnajdzie artyku³y koncentruj¹ce siê m.in. na wyzwaniach dla Polski wynikaj¹cych
z uczestnictwa w procesie integracji europejskiej czy definiuj¹ce i okreœlaj¹ce zmianê polskiej
polityki zagranicznej w okresie transformacji. Istotn¹ wydaje siê konstatacja Piotra Bajora, i¿
wy³oniony, nowy rz¹d deklarowa³ aktywny udzia³ Polski w rozwi¹zywaniu istotnych spraw
miêdzynarodowych zarówno z perspektywy regionalnej i globalnej (s. 26). Syntetyczn¹ analizê,
zarówno politologiczn¹, jak i prawn¹, Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej po traktacie
z Lizbony przedstawi³ z kolei Marek Rewizorski. Stwierdzi³ on, i¿ traktat z Lizbony wyraŸnie
poszerzy³ prezydencjê, zmieniaj¹c równoczeœnie jej charakter (s. 63).
Wa¿nym elementem omawianego tomu s¹ teksty dotycz¹ce relacji Polski z innymi pañstwami, m.in. z Bia³orusi¹, pañstwami Afryki Zachodniej oraz Chorwacji i Serbii. W odniesieniu do
stosunków Polski z Bia³orusi¹ Autorka s³usznie stwierdza, i¿ jedn¹ z przyczyn je utrudniaj¹cych
jest brak realnego pomys³u strony polskiej na rozwi¹zanie najpilniejszych problemów. Tematykê
artyku³ów recenzowanego tomu, które w du¿ej mierze koncentruj¹ siê na stosunkach miêdzynarodowych oraz kwestiach bezpieczeñstwa, uzupe³niaj¹ teksty dotycz¹ce roli Koœcio³a katolickiego w rozwoju Unii Europejskiej oraz wp³ywu rozpadu Zwi¹zku Socjalistycznych Republik
Radzieckich na pierwsze lata niepodleg³oœci Ukrainy. W próbie okreœlenia wspó³czesnej roli
Koœcio³a katolickiego, Wojciech Stankiewicz podkreœla, i¿ Stolica Apostolska jest i dalej powinna byæ aktywnym aktorem sceny europejskiej w kwestiach etycznych i prawnych (s. 153).
Czes³aw Partacz analizuj¹c wp³yw rozpadu ZSRR na politykê Ukrainy, równie¿ w odniesieniu
do jej d¹¿eñ proeuropejskich, stwierdza, i¿ jednym z czynników spowalniaj¹cym te aspiracje
by³o postrzeganie Ukrainy jako tworu nieobliczalnego, sezonowego, „siedz¹cego okrakiem na
granicy Wschodu i Zachodu” (s. 117).
Kolejny tom autorzy poœwiêcili wybranym przyk³adom obszarów przekszta³ceñ gospodarczych. Jest to szczególny obszar badawczy bowiem „budowa stabilnego otoczenia gospodarczego jest zatem podstawowym elementem kszta³tuj¹cym ka¿d¹ transformacjê systemow¹, je¿eli
pod¹¿a ona w stronê demokratycznego porz¹dku polityczno-ustrojowego” (s. 5). Artyku³y
sk³adaj¹ce siê na ten tom omawiaj¹ w wiêkszoœci konkretne casusy zmian, które umo¿liwi³a
transformacja ustrojowa. Zosta³a wiêc w nim omówiona Wa³brzyska Strefa Ekonomiczna na tle
pozosta³ych tego typu obszarów, przeanalizowano tak¿e rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoœl¹skiego. Bardzo interesuj¹co
jawi¹ siê tak¿e rozwa¿ania Mirona K³usaka o kryzysie jako zagro¿eniu dla porz¹dku liberalnego
oraz wartoœci demokratycznych. Autor zaznacza w nich, i¿ spo³ecznoœæ miêdzynarodowa przedwczeœnie „pogrzeba³a” rolê pañstwa narodowego. Zauwa¿a dalej, i¿ to naród musi pilnowaæ
swoich interesów i umieæ definiowaæ swoje priorytety w jego racji stanu. Ca³y czas bowiem terytorialnoœæ i obywatelskoœæ s¹ ze sob¹ œciœle zwi¹zane (s. 10). W kontekœcie wzajemnej relacji
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miêdzy spo³ecznym a ekonomicznym wymiarem transformacji zainteresowany czytelnik powinien zapoznaæ siê z tekstami Jacka Sroki Transformacyjny krajobraz stosunków przemys³owych
i dialogu spo³ecznego w Polsce oraz Anny Pankowskiej pt. Finansowa stabilnoœæ systemu emerytur jako czêœæ zabezpieczenia spo³ecznego. W pierwszym z nich Autor konstatuje, i¿ m.in.
brak kultury politycznej przy równoczesnej zachowawczoœci uczestników dialogu jest powodem, i¿ najczêœciej nie ma on charakteru dwustronnego, „bez bezpoœredniego zaanga¿owania
w³adz publicznych” (s. 24). Zdaniem Anny Pankowskiej natomiast niezmiernie wa¿nymi elementami systemu emerytalnego winna byæ odpowiednia polityka informacyjna pañstwa uwypuklaj¹ca koniecznoœæ oszczêdzania w trakcie zarobkowania (s. 57).
Nie sposób przedstawiæ koherentny obraz 25 lat przemian bez przywo³ania znaczenia zmian
na poziomie regionalnym i lokalnym. Temu zagadnieniu zosta³ poœwiêcony nastêpny z tomów.
W zebranych artyku³ach autorzy podjêli tematykê m.in. z zakresu bezpieczeñstwa lokalnego,
opisuj¹c rolê Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w kreowaniu bezpieczeñstwa. Interesuj¹cym studium traktuj¹cym o wykorzystaniu funduszy unijnych w systemie edukacji na
przyk³adzie partnerskich projektów szkó³ Comenius, jest tekst Ma³gorzaty Bielskiej. Studium
regionalnym nad dominuj¹cymi wartoœciami spo³ecznymi reprezentowanymi przez m³odzie¿
szkó³ ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim jest artyku³
Zbigniewa Werry. Ca³oœciowe spojrzenie, oceniaj¹ce bilans æwieræwiecza polskiego systemu
wyborczego do samorz¹du terytorialnego zaprezentowa³a Ewa W³odyka.
Zmiany dla polityki regionalnej wynikaj¹ce z postêpuj¹cego zbli¿enia z Uni¹ Europejsk¹ zaprezentowali z kolei w swoich artyku³ach Agnieszka Stachura i Tomasz Hoffman. Skoncentrowali siê oni w swoich artyku³ach kolejno na problemie euroregionów jako specyficznej formie
polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz na europeizacji polityki regionalnej w Polsce.
W tomie poœwiêconym obliczom zmian regionalnych i lokalnych znalaz³y siê tak¿e teksty
traktuj¹ce o mieœcie Pi³a. Pierwszy z nich ukazuje przebieg wyborów kontraktowych w tym
mieœcie, w czerwcu 1989 roku, drugi natomiast koncentruje siê na wybranych aspektach rozwoju pilskiego w latach 1999–2013.
Ostatni z tomów Polska w Europie 1989–2014 25 lat po przemianach jest publikacj¹ najobszerniejsz¹ z ca³ego cyklu. Autorzy dotykaj¹ w niej problemu p³aszczyzn przeobra¿eñ
spo³eczno-kulturalnych. Zagadnienie to jawi siê jako niezmiernie wa¿ne, poniewa¿ jak autorzy
zauwa¿yli we wprowadzeniu, „spoœród funkcjonuj¹cej w transformacji triady polityka – gospodarka – spo³eczeñstwo, to ono w³aœnie jest najs³abszym ogniwem” (s. 5).
W tomie tym dominuj¹ teksty dotycz¹ce bezpieczeñstwa w miêkkim wymiarze, wspó³czesnej roli mediów czy badañ nad kultur¹ i wartoœciami kulturowymi. Zainteresowany czytelnik
odnajdzie interesuj¹ce informacje z zakresu polityki spo³eczno-ekonomicznej, której dotycz¹
teksty Marka Pogonowskiego o reformie emerytalnej oraz Urszuli Kosowskiej o przemianach
modelu rodziny w Polsce. Szczególnie interesuj¹cy jest równie¿ artyku³ Andrzeja Chodubskiego
stanowi¹cy diagnozê i ocenê charakteru wspó³czesnej migracji Polaków. Autor s³usznie zauwa¿a w nim, i¿ migracje zagraniczne „stanowi¹ istotny sk³adnik krajobrazu spo³eczno-ekonomicznego” rozwi¹zuj¹c wiele wspó³czesnych problemów jak chocia¿by bezrobocie (s. 50).
Publikacja pod redakcj¹ Jacka Knopka, Ma³gorzaty Sikory-Gacy i Renaty Gabryszak jest
istotnym wk³adem w naukow¹ dyskusjê dotycz¹c¹ bilansu lat 1989–2014. Zgromadzenie artyku³ów traktuj¹cych o podobnej problematyce i wydanie ich w osobnych tomach nale¿y oceniæ ze
wszech miar pozytywnie. Podjêta w artyku³ach tematyka jest ca³y czas aktualna, a jakoœæ zawartych w nich informacji dobra. Autorzy trafnie dobrali wykorzystan¹ literaturê oraz w³aœciwie
przywo³ywali materia³y Ÿród³owe.
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Joseph Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Wydawnictwo Edycja Œw. Paw³a, Czêstochowa 2005, ss. 141.
Integracja europejska jest dobrowolnym procesem ³¹cz¹cym pañstwa kontynentu europejskiego wokó³ katalogu wartoœci sformu³owanych w kolejnych traktatach podstawowych Unii
Europejskiej. Szukaj¹c fundamentów integracji europejskiej mo¿na wskazaæ na wiele elementów identyfikacji wartoœci wspieraj¹cych konstrukcjê unijn¹. Dla pañstw wyra¿aj¹cych
chêæ przyst¹pienia do Unii, katalog warunków akcesyjnych okreœlaj¹ przepisy Traktatu o Unii
Europejskiej. S¹ one podstaw¹ do oceny wniosku akcesyjnego i wskazuj¹ obszary negocjacji akcesyjnych prowadzonych przez Komisjê Europejsk¹.
Dyskusja o wartoœciach, na których ma byæ oparta Unia Europejska, nie jest nowym forum
debaty o europejskiej to¿samoœci. Doœæ wspomnieæ o pracach licznych gremiów, które zajmowa³y siê t¹ tematyk¹ przy okazji pracy nad treœci¹ Karty Praw Podstawowych UE czy te¿ prac
nad treœci¹ Traktatu Ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy (dalej TKE). Pytania o to¿samoœæ
europejsk¹ pojawiaj¹ siê prawie zawsze w momentach prze³omowych dla Unii Europejskiej. S¹
one czêsto okreœlane mianem kryzysu integracji. Ostatni kryzys traktatowy zwi¹zany z nieprzyjêciem Traktatu Ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, czy te¿ aktualny kryzys imigracyjny
poœrednio dotykaj¹ spraw okreœlaj¹cych filozofiê, na której za³o¿eniach ma byæ budowana
przysz³a Unia Europejska.
W opublikowanej w przededniu swego wyboru na Stolicê Apostolsk¹ ksi¹¿ce, Joseph kard.
Ratzinger kreœli g³ówne w¹tki refleksji na temat to¿samoœci europejskiej. Okazj¹ do przedstawienia swego punktu widzenia na ten temat by³a koñcz¹ca siê debata o kszta³cie tzw. konstytucji
europejskiej, a w szczególnoœci o umieszczeniu w jej preambule invocatio Dei. W tym miejscu
warto przypomnieæ o propozycji invocatio Dei, któr¹ polska delegacja na Konwent Europejski
próbowa³a przedstawiæ jako tê ³¹cz¹c¹ ró¿ne postawy wokó³ wspólnych wartoœci wywodz¹cych
siê z ró¿nych obrz¹dków religii monoteistycznych.
We wstêpie do rozwa¿añ przysz³y papie¿ diagnozuje wspó³czesne problemy Europy. Warto
zauwa¿yæ, ¿e argumentacja przytoczona przez kard. Ratzingera jest znan¹ ju¿ chocia¿by z licznych stanowisk Rady Konferencji Biskupów Europy, nauczania poprzednich papie¿y czy te¿
brzmi w ostatnim przemówieniu papie¿a Franciszka podczas Jego wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Diagnoza kard Ratzingera siêga jednak g³êbiej ni¿ prosta analiza
licznych programów integracyjnych czy te¿ antykryzysowych. Ratzinger ukazuje problemy Europy, które w jego przekonaniu s¹ skutkiem uprzedmiotowienia cz³owieka w filozofii pozytywistycznej. Przysz³y papie¿ jasno daje do zrozumienia, ¿e kryzysowi integracji towarzyszy kryzys
kultur. Nowa Europa odwo³uj¹ca siê do filozofii oœwiecenia staje siê punktem wyjœcia racjonalizmu naukowego, który wykluczaj¹c Boga jako praprzyczynê wszystkiego promuje techniczn¹
mentalnoœæ zawê¿aj¹c¹ moralnoœæ do sfery subiektywnej. Przechodz¹ca „próbê swego napêdu”
(s. 48) Europa promuje cz³owieka jako produkt naszego dzia³ania. Jednak wzrostowi naszych
mo¿liwoœci nie odpowiada równoczesny rozwój naszej moralnej si³y – pisze Ratzinger (s. 43).
St¹d problemem dzisiejszej ludzkoœci jest brak równowagi miêdzy technicznymi mo¿liwoœciami a si³¹ moraln¹. Buduje siê œwiat (w domyœle Europê) (s. 46) supremacji cz³owieka,
który jednak oparty na kalkulacji relatywizuje dobro, które w konsekwencji traci swe pierwotne
znaczenie. Staje siê to równie¿ w systemach politycznych, które ze swej natury powinny staæ na
stra¿y niezbywalnych praw jednostek. Zamieniaj¹ siê one jednak w systemy, które jako przeliczniki g³osów nie zastêpuj¹ m¹droœci (s. 35). Przysz³y papie¿ stawia tezê, ¿e „w dyskusji na temat
definicji Europy i jej nowej formy politycznej nie chodzi tyle o jak¹œ nostalgiczn¹ bitwê «tylnej
stra¿y», co raczej o wielk¹ odpowiedzialnoœæ za wspó³czesn¹ ludzkoœæ” (s. 48). W toku wywodu
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uznaje za niedorzeczn¹ argumentacjê przeciwników umieszczenia w TKE invocatio Dei i oparcia podstaw Unii na prawach filozofii uniwersalnej. Zadaje pytanie: kogo mia³oby obra¿aæ invocatio Dei? Zarówno wyznawcy judaizmu, chrzeœcijanie, jak i muzu³manie – wskazuje kard.
Ratzinger – korzeniami swoich religii dotykaj¹ góry Synaj, i tym samym nie zwrot deistyczny,
lecz usi³owanie zbudowania ludzkiej wspólnoty ca³kowicie bez Boga, jest odbierane jako promocja antymetafizycznej filozofii pozytywistycznej i zwi¹zanej z ni¹ powszechnej laicyzacji.
Autor dokonuje przegl¹du dzie³ E. Kanta, B. Pascala, którzy przedmiotem swych rozwa¿añ czynili relacjê miêdzy wiar¹, rozumem, prawem boskim, ziemskim. Wyprowadza z tego katolick¹
definicjê tolerancji streszczon¹ w s³owach veluti si Deus daretur – odwrócenie aksjomatu oœwiecenia przyjmuj¹ce za punkt wyjœcia uznanie, ¿e w niczym nieograniczaj¹cym wolnoœæ, a daj¹cym
oparcie i kryterium identyfikacji jest dzia³anie tak jakby Bóg istnia³ (s. 70). W dalszych czêœciach wywodu, kard. Ratzinger kreœli obraz cz³owieka wierz¹cego, zaanga¿owanego w ¿ycie
spo³eczne. Stawia ponownie pytanie o to, czy agnostycyzm mo¿e byæ rozwi¹zaniem wszystkich
w¹tpliwoœci cz³owieka? W jakich relacjach pozostaj¹ wiara i rozum? Jak definiowaæ naturalne
poznanie Boga i jakie z tego wyp³ywaj¹ konsekwencje dnia codziennego?
Rozwiniêcie powy¿szych w¹tków stanowi¹ pogl¹dy kard. Ratzingera g³oszone ju¿ po wyborze na urz¹d papie¿a. W udzielonym P. Seewaldowi wywiadzie zatytu³owanym „Œwiat³oœæ Œwiata” (Wydawnictwo Znak, Kraków 2011), Benedykt XVI mówi o wygaszaniu obrazu Boga, które
s³u¿y kulturze relatywizmu. Jako przyczynê kryzysu gospodarczego i politycznego wskazuje na
brak etyki i wspó³odpowiedzialnoœci za losy przysz³ych pokoleñ. Postêp dzisiejszych czasów, zdaniem Benedykta XVI, jest niszczycielski. Dlatego te¿ przy opracowaniu kryteriów postêpu nale¿y
zwróciæ szczególn¹ uwagê na ponowne zdefiniowanie koncepcji osoby ludzkiej. Sojusz postêpu,
wiedzy i w³adzy wymaga wplecenia pojêcia dobra, postawienia fundamentalnych pytañ o to jaka
wiedza jest wiedz¹ dobr¹, dok¹d wiedza ma prowadziæ w³adzê? (s. 54 i 55). Koniecznoœæ wypracowania równowagi ma przezwyciê¿yæ kulturê relatywizmu. Nie tylko w tym kontekœcie koncepcja Europy Josepha kard. Ratzingera jest spójna z ostatni¹ Encyklik¹ papiesk¹ Laudato Si!
– Franciszka. Obecny papie¿ przestrzega przed dramatem polityki skoncentrowanej na doraŸnych
rezultatach, wspieranej przez konsumpcyjn¹ ludnoœæ. Przed polityk¹ rodz¹c¹ krótkoterminowy
rozwój (s. 112). Dostrzegany równie¿ przez tego duchownego dychotomiczny podzia³ miêdzy
pañstwa bogate i pañstwa biedne, na zwyciêzców i pokonanych, wymaga okreœlenia kryteriów odpowiedzialnoœci gwarantuj¹cej zrównowa¿ony [etyczny – przyp. M.T.] rozwój ludzkoœci.
Europa Benedykta w kryzysie kultur autorstwa Josepha kard. Ratzingera to wa¿ny, nie nowy,
ale ma³o znany g³os w dyskusji o kondycji ludzkoœci. T³em, przyczyn¹ podjêtej refleksji jest toczona na prze³omie 2003 i 2004 roku debata na temat invocatio Dei w nowym traktacie Unii Europejskiej. Pytanie o to¿samoœæ europejsk¹, o powody zagro¿enia terrorystycznego, o zasady
wspó³istnienia na kontynencie europejskim wyznawców wielu religii, w kontekœcie rezygnacji
przez Uniê z za³o¿eñ polityki wielokulturowoœci, staje siê nad wyraz aktualne. Ksi¹¿ka liczy 141
stron. Zosta³a poprzedzona wstêpem napisanym przez o. Leona Knabita (wstêp do wydania polskiego) oraz przez Marcello Pera. Ksi¹¿ka stanowi rozwiniêcie wyk³adu autora, który zosta³
wyg³oszony w Subiaco. Podzia³ na trzy czêœci z rozwiniêciem treœci w podpunktach dodatkowo
zatytu³owanych, porz¹dkuje nie³atwy wywód.
Ze wzglêdu na aktualnoœci prezentowanych tez, jak równie¿ obecn¹ sytuacjê, w której znajduje siê Europa, ksi¹¿ka ta mo¿e byæ przedmiotem seminarium naukowego nie tylko studentów
filozofii, teologii, ale równie¿ nauk o polityce. Interesuj¹ce jest badanie wspólnych w¹tków nauczania papieskiego w ostatnich latach. Wydaje siê, ¿e dla lepszego zrozumienia tez encykliki
Laudato Si!, nale¿y przestudiowaæ myœli kard. Ratzingera, póŸniejszego Benedykta XVI.
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