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Krzysztof Malinowski, Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeñstwa
1990–2005, Instytut Zachodni, Poznañ 2009, ss. 655.
W 2009 r. na polskim rynku publikacji
naukowych ukaza³a siê interesuj¹ca ksi¹¿ka
z dziedziny nauki o stosunkach miêdzynarodowych (dalej NSM) objaœniaj¹ca przemiany
niemieckiej polityki bezpieczeñstwa w latach
1990–2005. Jej autorem jest Krzysztof Malinowski, pracownik naukowy Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe Autora od wielu lat koncentruj¹ siê na
problematyce niemieckiej. W badaniach tych
mo¿na wyró¿niæ trzy dominuj¹ce nurty: 1) poœwiêcony bilateralnej problematyce polsko-niemieckiej; 2) dotycz¹cy niemieckiej polityki
bezpieczeñstwa; 3) obejmuj¹cy problematykê
niemieck¹ objaœnian¹ w oparciu o teoretyczny wybór Autora w postaci konstruktywistycznej teorii stosunków miêdzynarodowych.
Recenzowana ksi¹¿ka wpisuje siê ca³kowicie
w ten ostatni nurt zainteresowañ badawczych
K. Malinowskiego.
Podstawowym celem badawczym Autora
jest wyjaœnienie ewolucji polityki bezpieczeñstwa RFN w latach 1990–2005, a w szczególnoœci charakteru, zasiêgu i skutków tej
ewolucji. W zwi¹zku z tym g³ównym przedmiotem analizy s¹: 1) dzia³ania RFN w kszta³towaniu pozimnowojennego instytucjonalnego
³adu bezpieczeñstwa w Europie oraz 2) zmiana niechêtnego nastawienia RFN do u¿ycia
si³y militarnej i udzia³u w operacjach sojuszniczych. Autor ukazuje tê ewolucjê jako przemianê miêdzynarodowej roli Niemiec oraz
przemianê ich to¿samoœci, któr¹ wczeœniej charakteryzowa³ sceptycyzm w sprawach militarnych i aprobata zachodniego multilateralizmu.
Realizuj¹c ten cel, autor stawia trzy podstawowe pytania badawcze:
1) O warunki konstytutywne ewolucji niemieckiej polityki bezpieczeñstwa?
Istotê tego pytania, a w³aœciwie sposób
udzielania na nie odpowiedzi Autor wi¹¿e

z uprzednim rozstrzygniêciem dylematu:
a) czy proces ten nale¿y interpretowaæ przede
wszystkim przez pryzmat zmieniaj¹cych siê
interakcji w systemie miêdzynarodowym?;
b) czy nale¿y go traktowaæ jako racjonalne
dzia³anie decydentów d¹¿¹cych do optymalizacji pozycji Niemiec w imiê niemieckich
interesów?
W NSM dylemat ten wpisuje siê w jedn¹
z podstawowych dyscyplinarnych kontrowersji wyra¿an¹ najczêœciej opozycj¹ pojêæ
agent–struktura i konkurowaniem w konsekwencji perspektyw teoretycznych, na gruncie
których dokonuje siê szczególnego dowartoœciowania jednego z tych pojêæ. Najogólniej
mówi¹c, znajduje to swój wyraz w rozstrzygniêciach ontologicznych i epistemologicznych, które dziel¹ badaczy na zwolenników
teorii holistycznych i teorii indywidualistycznych lub inaczej systemowych i redukcyjnych (K. Waltz). Wobec tego kluczowego
teoretycznego rozstrzygniêcia autor zajmuje
stanowisko via media (A. Wendt). Œwiadczy
o tym teza, ¿e [...] mechanika ewolucji [niemieckiej polityki bezpieczeñstwa – A.G.] polega³a na wzajemnej, choæ nie ekwiwalentnej
determinacji obu tych tendencji, czyli zarówno wp³ywu otoczenia miêdzynarodowego, jak
i podmiotowej roli RFN oraz na wyraŸnej
zmianie to¿samoœciowych uwarunkowañ dzia³añ niemieckich decydentów. Chocia¿ ewolucja niemieckiej polityki bezpieczeñstwa by³a
procesem formowanym raczej przez zmieniaj¹cy siê kontekst zewnêtrzny, to nie by³a automatyczna. [...] Mechanikê ewolucji odzwierciedla³ specyficzny paradoks wynikaj¹cy
z kontynuowania podstawowych zasad „starej” RFN w obliczu rosn¹cych oczekiwañ sojuszniczych, jak i nowych aspiracji miêdzynarodowych zg³aszanych przez establishment
zjednoczonych Niemiec (s. 13). Paradoks ten
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w niemieckiej literaturze przedmiotu jest konceptualizowany na ró¿ne sposoby. W tym
miejscu pozwolê sobie wyraziæ go w jêzyku
bli¿szym realizmowi politycznemu odwo³uj¹c siê do sformu³owañ niemieckiego historyka Lutza Niethammera. Mówi¹c o niemieckiej reakcji na koncepcjê „koñca historii”
Francisa Fukuyamy, Niethammer uwa¿a j¹
za wymuszon¹, ale te¿ buntownicz¹. Z jednej
strony nie chciano lekcewa¿yæ sygna³ów
amerykañskich. Z drugiej strony sygna³y te
[...] by³y sprzeczne z poczuciem, ¿e wraz
z upadkiem imperium sowieckiego powia³o
œwie¿ym powietrzem, owym œrodkowoeuropejskim œwie¿ym powietrzem, które nios³o
obietnicê zniesienia zniewolenia innego rodzaju, a mianowicie podzia³u Niemiec, przybli¿aj¹c te wszystkie rejony Europy Wschodniej jako petentów zabiegaj¹cych o wspó³pracê,
które jako obejmuj¹ce mniej wiêcej te same
terytoria kolonie Rzeszy Niemieckiej ju¿ raz
niemal zdobyto, zabraniaj¹c sobie potem takiego ich traktowania ze wzglêdu na klêskê,
moralnoœæ i rzekom¹ stabilizacjê bloku
wschodniego. [...] historia o tyle zaczyna siê
naprawdê, ¿e Niemcy zostaj¹ wezwane do
ponownego wspó³uczestniczenia w globalnej
odpowiedzialnoœci. Czêsto okraszano to narodowo-demokratycznie, wskazuj¹c na demonstruj¹cy w Lipsku naród jako podmiot historii. Ale ukryte has³o brzmia³o: mocarstwo1.
Wracaj¹c do kwestii teoretycznych warto
zaznaczyæ, ¿e Autor stawia ten dylemat teoretyczny w z³agodzonej formie. Otó¿ charakteryzuj¹c jedn¹ ze stron tego dylematu mówi
o interakcjach w systemie miêdzynarodowym.
Tym samym nie odwo³uje siê do mocnego
za³o¿enia systemowego w rodzaju realizmu
strukturalnego K. Waltza, lecz do propozycji
jego uzupe³nienia zawartej w koncepcji mi-
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krostruktury A. Wendta. Waltz w³¹cza bowiem interakcje do swojej definicji redukcjonizmu. Inaczej mówi¹c w tym mocniejszym
Waltzowskim podejœciu interakcje w systemie miêdzynarodowym nale¿¹ do poziomu
jednostkowego. Dla Wendta teorie mikrostrukturalne odnosz¹ siê do poziomu interakcji i wyjaœniaj¹ wydarzenia polityczne przez
odwo³anie siê do stosunków zachodz¹cych
pomiêdzy elementami systemu2. Z punktu
widzenia realizmu strukturalnego dylemat
taki nie istnieje. Teorie, które koncentruj¹ siê
na interakcjach w systemie miêdzynarodowym i teorie, które koncentruj¹ siê na racjonalnych dzia³aniach decydentów dla strukturalnego realisty, s¹ teoriami redukcyjnymi.
2) O konsekwencje „normalizacji” w polityce Niemiec dla ich pozycji miêdzynarodowej i relacji sojuszniczych?
Autor d¹¿y w ten sposób do wyjaœnienia
konsekwencji dla polityki Niemiec paradoksu „normalizacyjnego” i pokazania w jaki
sposób ogranicza³ on zajêcie przez Niemcy
wspó³kierowniczej roli w zachodnim sojuszu.
3) O znaczenie normalizacyjnych przekszta³ceñ dla przemian to¿samoœci Niemiec, a przede wszystkim ich wp³ywu na
dezaktualizacjê „kultury powœci¹gliwoœci”
w sprawach militarnych?
Autor stawia tym samym ogólne pytanie
czy nie dosz³o do bardziej fundamentalnej
zmiany w to¿samoœci zjednoczonych Niemiec?
Tak sformu³owane pytania badawcze
wskazuj¹, ¿e celem Autora jest w mniejszym
stopniu dokonanie rekonstrukcji przemian
niemieckiej polityki bezpieczeñstwa, w wiêkszym zaœ d¹¿enie do ich wyjaœnienia (interpretacji). Cel ten, chocia¿ Autor nie wyra¿a
go wprost, wskazuje na jakoœæ naukowych

1

L. Niethammer, Postmodernistyczne wyzwanie.
Historia jako pamiêæ w epoce nauki, w: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oœwiecenia do wspó³czesnoœci, red.
J. Ka³¹¿ny, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2003,
s. 249–250.

2

A. Wendt, Spo³eczna teoria stosunków miêdzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2008, s. 142.
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ambicji le¿¹cych u podstaw recenzowanej
ksi¹¿ki. Ewolucjê polityki bezpieczeñstwa
RFN w latch 1995–2005 mo¿na oceniaæ zarówno na podstawie ustaleñ rekonstrukcyjnych, jak i pos³uguj¹c siê innowacyjn¹ konceptualizacj¹, polegaj¹c¹ na powi¹zaniu
zmian polityki RFN z oddzia³ywaniem interakcji miêdzynarodowych oraz przemianami
to¿samoœci i wskazaniu na jej potencja³ legitymizuj¹cy i modeluj¹cy dzia³anie (s. 22).
Przed charakterystyk¹ wyborów teoretycznych Autora („innowacyjn¹ konceptualizacj¹”)
warto wspomnieæ o istotnym rozstrzygniêciu pojêciowym zwi¹zanym z podstawowym
przedmiotem rozprawy: polityk¹ bezpieczeñstwa. Autor odwo³uje siê w tym wzglêdzie do
spo³ecznego ujêcia problematyki bezpieczeñstwa (tzw. societal security) zaproponowanego przede wszystkim przez kopenhask¹ szko³ê stosunków miêdzynarodowych. Nowym
wymiarem tego rozumienia bezpieczeñstwa
jest jego objaœnianie jako rezultatu spo³ecznych konstrukcji. W analizie bezpieczeñstwa
prowadzi to miêdzy innymi do interpretacji
politycznego dyskursu o zagro¿eniach. W
konsekwencji znaczenie badawcze maj¹
okolicznoœci w jakich dochodzi do dyskursywnego kreowania nowej rzeczywistoœci
politycznej dotycz¹cej bezpieczeñstwa (tzw.
sekurytyzacji) i jakie s¹ jej skutki. Autor interpretuje w ksi¹¿ce politykê bezpieczeñstwa
przez pryzmat spo³ecznych konstrukcji (role,
to¿samoœci, normy) oddzia³uj¹cych na zachowanie pañstwa. Tym samym zajmuje stanowisko, ¿e bezpieczeñstwo nie jest kategori¹
odnosz¹c¹ siê jedynie do rozk³adu czynników materialnych, ale zale¿y tak¿e od relacji
niematerialnych miêdzy pañstwami albo mówi¹c inaczej, ¿e idee te¿ znacz¹ w tej kwestii
(praktykowanie ról, kszta³towanie siê to¿samoœci i interesów odnosz¹cych siê m.in. do
u¿ycia si³y militarnej czy miejsca zajmowanego w stosunkach miêdzynarodowych).
Jeden z podstawowych problemów, który
Autor wyjaœnia dotyczy genezy, charakteru
i skutków tzw. „normalizacji”, czyli ewolucji
niemieckiej polityki bezpieczeñstwa po zjed-

165

noczeniu Niemiec. Wskazywanym przez Autora celem tej „normalizacji” jest uzyskanie
przez Niemcy [...] bardziej samodzielnego
statusu miêdzynarodowego [...] (s. 22). Poszukuj¹c narzêdzi do rozwi¹zania tego problemu Autor okreœla pole swojego wyboru
(na marginesie warto zaznaczyæ nie jedynie
mo¿liwe w NSM) w ramach [...] kluczowego
dylematu metodologicznego miêdzy racjonalizmem a konstruktywizmem, tzw. debaty agent
– structure, wprowadzonej do teorii stosunków miêdzynarodowych przez Alexandra
Wendta i nawi¹zuj¹cej do analogicznych,
wczeœniejszych koncepcji na gruncie socjologii (A. Giddens, M. Archer) (s. 22). Warto
jeszcze raz zauwa¿yæ, ¿e Autor w ksi¹¿ce
przyj¹³ zawê¿aj¹c¹ interpretacjê podejœcia strukturalistycznego. W przyjêtym przez siebie
znaczeniu ogranicza j¹ jedynie do interpretacji ludzkiej dzia³alnoœci jako oddzia³ywania
intersubiektywnych idei – [...] przemiana
polityki Niemiec to nieunikniony efekt dostosowañ do rosn¹cych oczekiwañ sojuszników
i partnerów, zapoœredniczona w zmieniaj¹cych siê rolach i to¿samoœciach (s. 22).
W konsekwencji poza zakresem jego rozwa¿añ pozostaj¹ czynniki okreœlaj¹ce materialne
warunki struktury, ale tak¿e przyczynowa rola struktury rozumianej na sposób K. Waltza.
Uzupe³niaj¹c umiarkowany spo³eczny konstruktywizm Wendta, Autor rozszerza sposób
rozumienia roli aktora w reprodukcji struktury poprzez w³¹czenie koncepcji zamierzonych, niezamierzonych i funkcjonalnych
dzia³añ aktora oraz ukazuje przemiany to¿samoœci jako dyskursywny proces zachodz¹cy
na poziomie aktora. Proces ten uznaje jednak
za pozostaj¹cy w izomorficznym zwi¹zku
z oddzia³ywaniem struktury.
Ostatecznie, prowadzi w rozprawie dwa
postêpowania analityczne: jedno z perspektywy struktury (moim zdaniem, w istocie
z perspektywy mikrostruktury); drugie z perspektywy aktora. W tym pierwszym d¹¿y do
rozpoznania przede wszystkim przemian interakcji w zachodnim systemie bezpieczeñstwa. Analizuje zmieniaj¹ce siê usytuowanie

166

Book reviews/Discussions

„znacz¹cych innych” (USA, Francja, ZSRR/
Rosja) i ich wp³yw na to¿samoœæ i zachowania Niemiec. W tym drugim, rozpoznaje
w jaki sposób Niemcy kszta³towa³y swoje interakcje ze „znacz¹cymi innymi”. W szczególnoœci przedmiotem jego zainteresowania
jest analiza czy i w jakim zakresie polityka
Niemiec prowadzi³a do reprodukcji istniej¹cych interakcji z zachodnimi sojusznikami
oraz praktyk i instytucji w zachodnim systemie bezpieczeñstwa, a w jakim przyczynia³a
siê do ich modyfikacji.
Analiza ta pokaza³a, ¿e multilateralne dzia³ania Niemiec na rzecz instytucjonalizacji
bezpieczeñstwa europejskiego oraz ostro¿ny
udzia³ w operacjach sojuszniczych zwi¹zane
by³y z interakcjami w sojuszu zachodnim (reprodukcja struktury) i jednoczeœnie poœrednio umacnia³y ich przemiany. Implikowa³o
to bardziej wp³ywow¹ pozycjê miêdzynarodow¹ Niemiec.
Autor obj¹³ porównawcz¹ analiz¹ zmieniaj¹ce siê role miêdzynarodowe „znacz¹cych
innych” i ich wzajemne oczekiwania. Dzia³ania Niemiec bada zarówno poprzez analizê
motywów i kalkulacji ich decydentów jak
i okreœlenie ich znaczenia dla reprodukcji interakcji. Przeobra¿enia to¿samoœci wyjaœnia
poprzez analizê dyskursu.
Konstruktywistyczny program badawczy
w dziedzinie badañ nad bezpieczeñstwem
(security studies) zaowocowa³ w NSM licznymi pracami dotycz¹cymi wielu problemów i ró¿nych okresów historycznych.
Prowadzono miêdzy innymi badania nad
wojn¹ trzydziestoletni¹, amerykañsk¹ neutralnoœci¹ w XIX w., brytyjsk¹ i francusk¹
doktryn¹ militarn¹ w okresie miêdzywojennym, antymilitaryzmem w powojennej Japonii i Niemczech i izraelsk¹ polityk¹ zagraniczn¹ w latach 90. Konstruktywiœci zajmowali
siê tak¿e badaniem istotnych politycznie
problemów zwi¹zanych z rozwojem globalnych zbrojeñ, problemem pokoju miêdzy liberalnymi demokracjami, niestosowaniem
nuklearnej i chemicznej broni czy zmianami
NATO.
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Z tego punktu widzenia wybór teoretyczny Autora i wybór przedmiotu badañ nale¿y
uznaæ za ca³kowicie uzasadniony. Szczególnie godne uznania jest znaczenie, jakie nada³
Autor swojemu wyborowi teoretycznemu. W
polskiej NSM jest to niestety postêpowanie
rzadkie. W zwi¹zku z jasno okreœlonym stanowiskiem teoretycznym Autora uznajê za
uzasadnione postawienie kilku pytañ. Moim
celem jest sk³onienie Autora (teoretyka) zajmuj¹cego explicité stanowisko teoretyczne
do rozœwietlenia pewnych kwestii, które
mo¿na uznawaæ za kontrowersyjne. W recenzji podejmujê jedynie próbê zwrócenia uwagi na pewne kwestie w ramach teoretycznych
zakreœlonych przez Autora.
W ostatnich latach tradycyjnemu koncentrowaniu siê na sile i polityce w studiach nad
bezpieczeñstwem przeciwstawiono podejœcie
ideacyjne. Bez zbêdnej tutaj precyzji mo¿na
uznaæ, ¿e etykietki „konstruktywizm” i „kulturalizm” (dalej konstruktywizm) dobrze opisuj¹ ten ideacyjny zwrot w studiach nad bezpieczeñstwem3. Konstruktywizm szczególne
znaczenie przydaje wp³ywowi norm na bezpieczeñstwo miêdzynarodowe. Normy s¹ rozumiane jako intersubiektywne przekonania
o spo³ecznym i naturalnym œwiecie, które definiuj¹ aktorów, ich sytuacjê i mo¿liwoœci
dzia³ania. Normy s¹ intersubiektywne w znaczeniu ich zakorzenienia i reprodukowania
przez spo³eczn¹ praktykê. Praktyka dyplomacji ustanawia i tym samym reprodukuje
akceptowane miêdzynarodowo przekonania
o mo¿liwoœciach pañstwa. Normy konstytuuj¹ aktorów i znacz¹ce dzia³ania poprzez
umieszczanie obu w spo³ecznych rolach (np.
pañstwo, organizacja militarna) i spo³ecznych
œrodowiskach (np. nowo¿ytny system miêdzynarodowy, system europejski, system atlantycki). Normy reguluj¹ dzia³anie przez definiowanie co jest w³aœciwe i co jest skuteczne.

3

Zob. T. Farrell, Constructivist Security Studies:
Portrait of a Research Program, International Studies
Association, 2002, s. 49.
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Konstruktywiœci koncentruj¹ siê zatem
na spo³ecznej strukturze dzia³ania pañstwa
na poziomie systemu miêdzynarodowego.
Dla realistów bardziej znacz¹ca jest materialna struktura systemu miêdzynarodowego.
Pañstwa robi¹ to do czego robienia maj¹ si³ê.
Wed³ug konstruktywistów zaœ pañstwa robi¹
to o czym myœl¹, ¿e jest bardziej w³aœciwe.
W robieniu tego pañstwa kieruj¹ siê normami
(definiuj¹ formalne zasady i akceptowane
praktyki), które definiuj¹ ich to¿samoœci jako
g³ównych aktorów w stosunkach miêdzynarodowych. Mimo ¿e konstruktywiœci s¹ zainteresowani w badaniu jak normy kszta³tuj¹
stosunki miêdzynarodowe w ogólnoœci, wiêkszoœæ ich prac koncentruje siê na normatywnych podstawach miêdzypañstwowych konfliktów i u¿ycia przemocy przez pañstwa.
(a) Realiœci maj¹ tendencjê do wrzucania
konstruktywistów i zwolenników teorii krytycznej do jednego worka i okreœlania ich
jako „postmodernistów” zaprzeczaj¹cych
mo¿liwoœci uzyskania obiektywnej wiedzy.
W rezultacie ma prowadziæ to konstruktywistów do akceptacji tezy o mo¿liwoœci
niekoñcz¹cych siê interpretacji œwiata (epistemologia interpretywistyczna). Oczywiœcie,
w swej wersji umiarkowanego konstruktywizmu A. Wendt dowodzi, ¿e konstruktywiœci s¹
modernistami w pe³ni popieraj¹cymi naukowy projekt falsyfikacji teorii za pomoc¹ danych4. Pytanie do Autora ksi¹¿ki dotyczy jego
stanowiska w tej kwestii. W szczególnoœci,
czy pos³ugiwanie siê pozytywistyczn¹ epistemologi¹ w konstruktywistycznym postêpowaniu badawczym jest rzeczywiœcie mo¿liwe?
(b) Konstruktywistom stawia siê niekiedy
zarzut, ¿e ich celem jest promowanie pokoju
co prowadzi do szczególnego koncentrowania siê na zmieniaj¹cym siê zachowaniu pañstwa. Na przyk³ad, konstruktywiœci koncentruj¹ siê na badaniach ukazuj¹cych jak

4
A. Wendt, Constructing International Politics,
„International Security” 1995, vol. 20, nr 1, s. 75.
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konflikt miêdzy pañstwami jest regulowany
przez normy zakazuj¹ce pewnych form wojny („nuklearne taboo”). Jeffrey Legro nazywa
to „problemem dobrych norm” sugeruj¹c, ¿e
„z³e” rzadko staj¹ siê przedmiotem badania.
Pytanie do Autora ksi¹¿ki dotyczy jego stanowiska w tej kwestii w zwi¹zku z procesem
„detabuizacji” normy nieu¿ywania si³y militarnej przez Niemcy. W szczególnoœci czy
istot¹ tego procesu „detabuizacji” jest zastêpowanie „dobrej” normy „z³¹” norm¹ i jak
na gruncie podejœcia konstruktywistycznego
mo¿na ten problem rozstrzygn¹æ?
(c) Konstruktywistyczne podejœcie do studiów nad bezpieczeñstwem stoi przed dwoma metodologicznymi problemami: pierwszy, to udowodnienie istnienia norm; drugi,
to wykazanie, ¿e normy wp³ywaj¹ na zachowania5.
Pierwszy z problemów wi¹¿e siê z ontologicznym statusem nadawanym przez konstruktywistów zjawiskom nieobserwowalnym. Konstruktywiœci uznaj¹ obiektywne
istnienie norm. Normy wed³ug nich nie s¹
ideami znajduj¹cymi siê jedynie w ludzkich
g³owach, ale podzielanymi spo³ecznie przekonaniami znajduj¹cymi siê „na zewn¹trz”
(w realnym œwiecie), w znaczeniach jakie nadaj¹ materialnym rzeczom i praktykom, którymi kieruj¹. Spo³eczne praktyki mog¹ byæ
obserwowane bezpoœrednio, ale nie podzielane normy le¿¹ce u ich podstaw. Zatem, jak
mo¿emy wiedzieæ, ¿e podzielane normy istniej¹? Oczywiœcie konstruktywiœci, najkrócej
mówi¹c, nie s¹ zainteresowani tak bardzo
przekonaniami aktorów, jak podzielanymi
przekonaniami aktorów. Zatem, przekonania
musz¹ zostaæ uprzednio wyra¿one, aby mog³y byæ podzielane. Normy miêdzynarodowe
odnajdujemy zatem w prawie miêdzynarodowym, zwyczajach miêdzynarodowych, traktatach i decyzjach miêdzynarodowych instytucji
prawnych. Ryzyduami strategicznej kultury
(np. niemieckiej) s¹ wyst¹pienia polityków,

5

T. Farrell, op. cit., s. 60.
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tajne dokumenty polityczne, programy itp.
W swoim objaœnianiu ewolucji niemieckiej
polityki bezpieczeñstwa Autor wyjaœnia
przeobra¿enia to¿samoœci Niemiec poprzez
analizê dyskursu. Moje pytanie dotyczy sposobów, poprzez które mo¿na „odkrywaæ” np.
retoryczny czy ideologiczny (tu w znaczeniu
mistyfikuj¹cy) charakter tego dyskursu?
Z tym pytaniem wi¹¿e siê kolejne, czy istniej¹ inne dyskursy w Niemczech, które
w inny sposób postrzegaj¹ przeobra¿enia to¿samoœci Niemiec? (np. dyskurs prowadzony
w ramach nowej geopolityki6).
Drugi z wymienionych problemów metodologicznych dotycz¹cy wykazania, ¿e normy
wp³ywaj¹ na zachowania wi¹¿e siê z „mierzeniem” si³y norm. James Davis sugeruje, ¿e
„si³y norm” mo¿emy poszukiwaæ w politycznym dyskursie prowadzonym wewn¹trz pañstwa (w pewnym, choæ ograniczonym stopniu,
taki jest wybór Autora ksi¹¿ki), narodowych
instytucjach (prawo, procedury) i narodowej
polityce. Jednak, poniewa¿ wiele norm mo¿e
wp³ywaæ na aktora (tutaj Niemcy), czêsto
o konkurencyjnej lub sprzecznej zawartoœci
z punktu widzenia dyspozycji jakie zawieraj¹
do zachowania, jak okreœliæ, która norma
oka¿e siê najbardziej wp³ywowa? Za interesuj¹ce poznawczo uznajê w tej kwestii pytanie, czy lata jakie up³ynê³y od koñcowej cezury analizy (2005 r.) dostarczaj¹ nowego
materia³u w tej sprawie? Wreszcie, dwa pytania o bardziej ogólnym charakterze. Pierwsze
pytanie dotyczy stanowiska Autora w kwestii
mo¿liwoœci ustalenia konkluzywnego zwi¹zku przyczynowego miêdzy normami i zachowaniem? Drugie pytanie, czy neorealiœci
maj¹ racjê krytykuj¹c i odrzucaj¹c konstruktywizm jako postmodernistyczny program
badawczy (w „duchu” teorii krytycznej –
œwiat nale¿y nie tylko objaœniaæ, ale tak¿e

6
Zob. M. Bassin, Between realism and the „New
Right”: geopolitics in Germany in the 1990s, Transactions of the Institute of British Geographers, 2003,
vol. 28, s. 350–366.
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zmieniaæ), z którym nie warto kooperowowaæ?
Wyjaœnienie ewolucji niemieckiej polityki bezpieczeñstwa Autor prowadzi w czterech uk³adach odniesienia. Tematyka i kolejnoœæ rozdzia³ów ksi¹¿ki s¹ konsekwencj¹
przyjêtej koncepcji analizy i co szczególnie
warte podkreœlenia postêpuj¹ w sposób konieczny za dokonanymi rozstrzygniêciami
teoretycznymi.
W rozdz. I zatytu³owanym Badania nad
niemieck¹ polityk¹ bezpieczeñstwa Autor dokonuje znakomitego krytycznego podsumowania dotychczasowych badañ nad niemieck¹ polityk¹ bezpieczeñstwa w ujêciu
neorealistycznym i konstruktywistycznym oraz
przedstawia w pog³êbiony sposób w³asne
stanowisko teoretyczne.
W rozdz. II prezentuje zmiany w stosunkach bilateralnych Niemiec z ich sojusznikami
i partnerami. Koncentruje siê w szczególnoœci na ukazaniu redukcji dotychczasowych
ograniczeñ strukturalnych polityki bezpieczeñstwa Niemiec i modyfikacji ich ról miêdzynarodowych. WyraŸnie podkreœla przy
tym, ¿e obsadzanie Niemiec w nowych rolach przez otoczenie miêdzynarodowe ma
podstawowe znaczenie, poniewa¿ stanowi
uwarunkowanie pierwotne wobec ich podmiotowoœci.
Rozdz. III zawiera analizê udzia³u Niemiec w przebudowie instytucji bezpieczeñstwa europejskiego (KBWE/OBWE, NATO
oraz WE/UE) jako rezultatu ich nowych ról
splataj¹c je z pierwotn¹ multilateraln¹ to¿samoœci¹ RFN.
W rozdz. IV Autor ukazuje ewolucjê stanowiska Niemiec wobec u¿ycia si³y militarnej
w konfliktach i kryzysach miêdzynarodowych pod wp³ywem oczekiwañ miêdzynarodowych oraz w po³¹czeniu z zachodz¹cymi
przemianami wewnêtrznymi (zmianami nastawienia elit politycznych i bêd¹cych tego
konsekwencj¹ zmianami uwarunkowañ prawnych). Autor bada tak¿e restrukturyzacjê
Bundeswehry i modyfikacje systemu decyzyjnego w sprawie delegowania si³ zbroj-
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nych do udzia³u w operacjach zagranicznych.
Bardzo interesuj¹c¹ czêœci¹ rozwa¿añ jest
ukazanie oddzia³ywuj¹cego znaczenia wczeœniejszej powœci¹gliwej tradycji militarnej
znajduj¹ce wyraz w zachowaniu istotnej roli
parlamentu i zachowaniu powszechnego obowi¹zku s³u¿by wojskowej.
W rozdz. V zatytu³owanym Przemiany
to¿samoœci Niemiec w polityce bezpieczeñstwa Autor w formie swego rodzaju kwintesencji do ustalonych wczeœniej (w poprzednich rozdzia³ach) zmienionych ról Niemiec
(ogólnoeuropejskiej, transatlantyckiej i europejskiej) odnosi przeobra¿enia to¿samoœci
Niemiec. Wp³yw tych przeobra¿eñ na podstawowe normy polityki bezpieczeñstwa
– antymilitarystyczn¹ (Nie wieder Krieg)
i zachodniego multilateralizmu (Nie wieder
Sonderweg) Autor wyjaœnia poprzez analizê
dyskursu niemieckiej elity politycznej.
Do najwa¿niejszych teoretycznych wniosków badawczych sformu³owanych przez Autora (pomijam tutaj szereg wniosków o charakterze esencjalistycznym) nale¿y zaliczyæ:
1. Wniosek, ¿e polityka bezpieczeñstwa
Niemiec w badanym okresie by³a wypadkow¹ wielu czynników i nie mo¿na jej interpretowaæ wy³¹cznie w kategoriach interesu
narodowego lub dominuj¹cego wp³ywu sojuszników Niemiec powoduj¹cego automatyczne dostosowanie do ich oczekiwañ w niemieckiej polityce.
2. Wniosek, ¿e choæ paradygmat racjonalistyczny dobrze radzi sobie z objaœnianiem
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ewolucji polityki Niemiec w kategoriach zabiegania o korzyœci statusowe, to nie pozwala
na przekonuj¹c¹ interpretacjê ich multilateralnego zachowania w instytucjach sojuszniczych i ostro¿nego nastawienia do u¿ycia si³y
militarnej.
3. Wniosek, ¿e koncepcja postuluj¹ca
wzajemn¹ konstytutywnoœæ aktora i struktury mo¿e byæ efektywnie stosowana do badañ
nad polityk¹ zagraniczn¹. Autor swoj¹ analiz¹ przekonuje, ¿e mo¿liwe jest rozszerzenie
tej koncepcji, tzn. zaproponowanie wariantu
konstruktywistycznej analizy polityki pañstwa
uwzglêdniaj¹cej przemiany to¿samoœciowe
bêd¹ce wynikiem politycznego dyskursu, jak
i niezamierzone skutki dzia³añ aktora w reprodukcji interakcji miêdzynarodowych.
4. Wniosek, ¿e analityczny schemat „kontynuacja–zmiana” nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie tworzonym przez napiêcia miêdzy
œrodowiskiem miêdzynarodowym a ograniczeniami to¿samoœciowymi.
Opublikowan¹ ksi¹¿k¹ K. Malinowski
zajmuje mocne teoretycznie stanowisko, proponuj¹c konstruktywistyczny sposób analizy
przemian niemieckiej polityki bezpieczeñstwa. Ju¿ sam ten fakt nale¿y uznaæ za wystarczaj¹cy powód do zainteresowania siê
ksi¹¿k¹ wszystkich zajmuj¹cych siê nauk¹
o stosunkach miêdzynarodowych.

Andrzej GA£GANEK
Poznañ

Spo³eczne konteksty w badaniach nad
stosunkami miêdzynarodowymi. Uwagi do recenzji prof. dra hab. Andrzeja Ga³ganka
Konstruktywizm spo³eczny obecny w badaniach stosunków miêdzynarodowych ju¿
od kilkunastu lat stara siê z doœæ du¿ym powodzeniem lansowaæ zagadnienia ontologiczne przy wyjaœnianiu zachowania pañstw

na arenie miêdzynarodowej. Innymi s³owy
d¹¿y do uzupe³nienia preferowanego przez
pozytywistyczne podejœcia sposobu kauzalnego wyjaœniania zachowania aktora, przez
zwrócenie uwagi na procesy zwi¹zane z kon-
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stytucj¹ aktora i jego w³aœciwoœciami w przekonaniu, ¿e bez ich interpretacji/rozumienia
wyjaœnianie polityki miêdzynarodowej jest
nie tylko niepe³ne, lecz i mo¿e okazaæ siê nawet zawodne. Redakcji „Przegl¹du Politologicznego” i Recenzentowi Panu Prof. Dr.
hab. Andrzejowi Ga³gankowi dziêkujê za zaproszenie do przedstawienia swoich uwag
i opinii.
Koncepcja mikrostruktury
Dlaczego z punktu widzenia konstruktywizmu interakcje mog¹ lepiej objaœniaæ zachowania pañstw w stosunkach miêdzynarodowych ni¿ struktura w rozumieniu Kennetha
Waltza? Interakcjonistyczna koncepcja struktury oddzia³ywuje nie tylko ograniczaj¹co na
samo zachowanie aktorów, lecz w pierwszym rzêdzie ma wiêkszy wp³yw na ich
kszta³towanie, czyli wp³yw konstytuuj¹cy
ich w³aœciwoœci – to¿samoœci i interesy.
W ujêciu zaprezentowanym przez Alexandra
Wendta w Social Theory of International Politics w 1999 r. liczy siê wymiar ideacyjny
struktury, a wiêc znaczenia jakie s¹ nadawane
œwiatu materialnemu, a nie to, czy ma charakter materialny. Inaczej neorealizm ze swoj¹
wizj¹ struktury sk³adaj¹cej siê z niezmiennej
anarchii, dystrybucji si³y i braku funkcjonalnego zró¿nicowania unitarnych aktorów-pañstw,
bagatelizuje aspekt ontologiczny, tj. nie dostrzega wp³ywu idei w konstytuowaniu aktorów.
Zdefiniowanie (mikro-)struktury jako interakcji pozwala lepiej zrozumieæ fenomen
ewolucji niemieckiej polityki bezpieczeñstwa
po zjednoczeniu i jej specyfiki polegaj¹cej na
powœci¹gliwym podejœciu do u¿ycia si³y militarnej. Ch³odna analiza dystrybucji si³y po
zakoñczeniu zimnej wojny w Europie nie
mog³aby zostaæ uznana za satysfakcjonuj¹ce
wyjaœnienie umiarkowanego i powolnego
procesu przemian polityki RFN. Interakcjonistyczna koncepcja struktury po prostu
optymalnie ujmuje istotê uwarunkowañ systemowych, kiedy zwraca uwagê na fakt, ¿e

PP 4 '10

zmiana zachowania pañstw na arenie miêdzynarodowej ³¹czy siê ze zmianami w ich
wzajemnych oczekiwaniach, które co wiêcej,
maj¹ stanowi¹cy wp³yw na ich to¿samoœci.
Innymi s³owy, to¿samoœciowa internalizacja
skutków oddzia³ywania struktury to warunek
konieczny przemian zachowania pañstwa.
Tym samym mo¿na stwierdziæ, ¿e koncepcja
mikrostruktury uwypukla znaczenie zagadnieñ ontologicznych w badaniach nad polityk¹ zagraniczn¹ pañstwa oraz ich korelacje
z kontekstem miêdzynarodowym.
Pozytywistyczna epistemologia
w konstruktywistycznym postêpowaniu
badawczym
Umiarkowany wariant konstruktywizmu,
zarazem prominentny i wp³ywowy, wyra¿a
postawê okreœlan¹ jako realizm naukowy. Jej
wyrazem by³a idea skombinowania pozytywistycznej epistemologii z interpretywistyczn¹ ontologi¹, wy³o¿on¹ przez A. Wendta we
wspomnianej pracy i okreœlan¹ przez niego
jako via media1. Postawa ta podziela wiele
z przekonañ zwolenników pozytywistycznej
epistemologii, wœród nich to o istnieniu œwiata obiektywnego i mo¿liwoœci jego poznania
przez niezale¿nego obserwatora. Jednak drogi te rozchodz¹ siê, kiedy realizm naukowy
nie reprezentuje œcis³ego empiryzmu, dopuszczaj¹c wysuwanie twierdzeñ ontologicznych dotycz¹cych tego, co nieobserwowalne.
Realizm naukowy to po prostu realizm ontologiczny, przyjmuj¹cy, ¿e istnieje rzeczywistoœæ niezale¿nie od ludzkich umys³ów. W ten
sposób sytuuje siê on poœrodku continuum,
której drugi antypozytywistyczny biegun
wyznacza postmodernistyczna teza o braku

1
Projekt realizmu naukowego Wendt zapo¿yczy³
od R. Bhaskara. Jest on s³abo rozumiany w nauce o stosunkach miêdzynarodowych. Por. C. Wight, Agents,
Structures and International Relations. Politics as Ontology, Cambridge University Press, Cambridge–New
York 2006, s. 35.
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jakichkolwiek mo¿liwoœci poznania rzeczywistoœci.
Zakres obecnoœci pozytywizmu w konstruktywizmie widaæ wyraŸnie wtedy, kiedy
realizm naukowy zmierza do przedefiniowania narzucanego przez pozytywistów i kluczowego dla ich epistemologii (i zarazem ich
to¿samoœci badawczej) s³ynnego podzia³u
na wzajemnie siê wykluczaj¹ce eksplanacjê
(Erklären) i interpretacjê/rozumienie (Verstehen). Dlatego te¿ Wendt proponuje zawieszenie broni przez uznanie komplementarnoœci obu tych kategorii2 i zogniskowanie
uwagi badawczej na tym, co jest problematyczne, przede wszystkim na ontologii, czyli
tym, z czego jest zbudowany œwiat Stosunków Miêdzynarodowych. Newralgiczne znaczenie dla realistów naukowych posiada antynaturalistyczna niezgoda na uto¿samianie
celu wyjaœniania naukowego z budowaniem
generalizacji, czyli praw w oparciu o formu³y
nomologiczno-dedukcyjne. Nie oznacza to,
¿e konstruktywizm zajmuje wobec tego problemu stanowisko jednolite. Wrêcz przeciwnie. Koncepcja wzajemnej konstytutywnoœci
aktora i struktury zaproponowana przez
wspomnianego badacza, znosz¹c linearne nastêpstwo przyczynowo-skutkowe ma powa¿ne implikacje. Wyklucza to bowiem operacjonalizacje z udzia³em zmiennych zale¿nych
i niezale¿nych (wzajemna konstytutywnoœæ
koliduje z za³o¿eniami, ¿e eksplanans jest
niezale¿ny od eksplanandum i ¿e go poprzedza). W miejsce twardych generalizacji podejœcie strukturacjonistyczno-interakcyjne
oferuje logikê konstytutywnoœci z jej kluczowym pytaniem o mo¿liwe warunki zaistnienia procesu („How possible?”). Nie oznacza
to jednak abstrahowania ani od samego podejœcia nastawionego na rekonstrukcjê procesu,
i wnioskowania o jego przyczynach i skutkach (wyjaœnianie przyczynowe zajmuje siê
2
A. Wendt, Social Theory as Cartesian science: an
auto-critique from a quantum perspective, w: Constructivism and International Relations, eds. S. Guzzini,
A. Leander, Routledge, New York 2006, s. 216.
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mechanizmem procesu, a nie wyprowadzaniem regularnych prawid³owoœci), ani te¿
w ogóle od stawiania hipotez. Same bowiem
analizy konstytutywne odnosz¹ce siê do w³aœciwoœci aktora (w istocie poruszaj¹ce zagadnienia ontologiczne) s¹ niewystarczaj¹ce jeœli mia³yby byæ odnoszone do zachowania
aktora3. Dlatego te¿ wymagaj¹ one uzupe³nienia poprzez analizy przyczynowe, odpowiadaj¹ce na pytanie typu „dlaczego”, poniewa¿
tylko w ten sposób mo¿na ukazaæ historyczny wymiar relacji aktor–struktura. Analizy
konstytutywne jako takie s¹ statyczne i nie
ujmuj¹ w³aœnie historycznego wymiaru procesu zmiany, tj. np. przemian w zachowaniu
aktora. Tak wiêc z punktu widzenia realizmu
naukowego b³êdnym jest mniemanie, i¿ stosowanie analiz konstytutywnych koliduje
z epistemologi¹ pozytywistyczn¹. Ponadto
pytanie typu „dlaczego”, tak czy inaczej wymaga odpowiedzi na pytanie „jak to mo¿liwe”; innymi s³owy nawet pozytywiœci jeœli
d¹¿¹ do naukowego, obiektywnego poznania, jak deklaruj¹, s¹ zmuszeni do siêgania
po analizy konstytutywne, dostarczaj¹ce podstaw dla wyjaœnieñ przyczynowych, tym samym staj¹c siê ich niezbywaln¹ czêœci¹. Mo¿na odnieœæ do Stosunków Miêdzynarodowych
pogl¹d M. Webera, i¿ socjologia to nauka,
która zmierza do interpretacyjnego rozumienia ludzkiego zachowania, po to aby zdobyæ
eksplantacjê o jego przyczynach, przebiegu
i skutkach.
A wiêc badania konstruktywistyczne nie
ograniczaj¹ siê do stosowania logiki konstytutywnoœci przy rozwi¹zywaniu problemu
aktor–struktura dla objaœnienia zachowania
pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych.
Ich pocz¹tki by³y zwi¹zane ze studiami konstruktywistycznymi w USA, które wyjaœnia-

3
W samym konstruktywizmie wystêpuj¹ ró¿nice
epistemologiczne na tle akceptacji kauzalizacji pomiêdzy propozytywistycznym nurtem reprezentowanym
przez A. Wendta i W. Carlsnaesa a nurtem klasycznym
zainteresowanym perspektyw¹ hermeneutyczn¹ i jego
przedstawicielami N. Onufem i F. Kratochvilem.
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j¹c politykê zagraniczn¹ pañstwa, koncentrowa³y siê na badaniu zagadnieñ ontologicznych4.
Cechowa³o je, jak i ich wspó³czesne kontynuacje, pos³ugiwanie siê pozytywistyczn¹
epistemologi¹, kiedy analizowa³y takie zagadnienia, jak role, normy i to¿samoœci, staraj¹c siê ustalaæ zwi¹zki przyczynowo-skutkowe miêdzy tymi strukturami a aktorami
(w tym pañstwami) i ich dzia³aniami5.
Pod³o¿e norm: od podzielanych do intersubiektywnych przekonañ
Koncepcja intersubiektywnoœci wynika
z za³o¿enia o komunikacyjnym, interakcjonistycznym stanowieniu sensów zachowania
podmiotów. Innymi s³owy, intersubiektywne
rozumienia istniej¹ tylko w ³¹cznoœci z praktykami spo³ecznymi6. Relacja podmiotów
realizuje siê poprzez krystalizuj¹ce siê wzajemne oczekiwania adekwatnego zachowania
zgodnego z istniej¹c¹ to¿samoœci¹, czyli dotyczy standardu zachowania powszechnie
okreœlanego jako norma7. Intersubiektywne
rozumienia maj¹ wiêc wa¿n¹ funkcjê jako
pod³o¿e normatywnego charakteru tych
oczekiwañ. Odnosz¹ siê one do tego rodzaju
relacyjnych to¿samoœci, które s¹ wytwarzane
przez zewnêtrzne korelacje podmiotu. W razie absencji podmiotu w interakcji nie pozostaje to bez wp³ywu na jego to¿samoœæ. Jest
ona realizowana w relacji z innymi podmiotami, a jej charakter zale¿y od gêstoœci wza4
The Culture of National Security, ed. P. Katzenstein,
Columbia University Press, New York 1996.
5
J. Checkel, Constructivism and Foreign Policy, w:
Foreign Policy. Theories, Actors, Cases, eds. S. Smith,
A. Hadfield, T. Dunne, Oxford University Press, New
York 2008, s. 72–3.
6
Intersubiektywne znaczenia istniej¹ jako kolektywna wiedza, podzielana przez wszystkich tych, którzy
maj¹ kompetencje, aby zaanga¿owaæ siê albo rozpoznawaæ w³aœciw¹ realizacjê spo³ecznych praktyk. E. Adler,
Seizing the Middle Ground: Constructivism in Word Politics, „European Journal of International Relations”
1997, nr 3, s. 327.
7
Np. M. Finnemore, National Interests in International Society, Ithaca, London 1996, s. 22–23.

PP 4 '10

jemnych powi¹zañ, przy czym te mog¹ byæ
zarówno silnie zinstytucjonalizowane, jak
i nie. W pierwszym przypadku przynale¿noœæ
do Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego wytworzy³a nie tylko przywi¹zanie do przestrzegania jego regu³ i wewnêtrznych norm konsultacji, lecz tak¿e ustanowi³a siln¹ to¿samoœæ
zbiorow¹ jego pañstw cz³onkowskich, utrwalaj¹c¹ jego egzystencjê po zakoñczeniu zimnej wojny, kiedy zanik zagro¿enia zewnêtrznego wedle interpretacji realistycznej mia³
doprowadziæ do rekonfiguracji si³ i rych³ego
jego rozpadu. W innym przypadku np. ca³kowicie niezinstytucjonalizowana struktura interakcji w stosunkach miêdzy Izraelem i Palestyñczykami wytworzy³a po obu stronach
ewidentnie silne zwi¹zki miêdzy obu podmiotami i trwa³e to¿samoœci relacjonalne
wynikaj¹ce z silnie zantagonizowanych ról.
Ta interakcjonistyczna interpretacja pochodzenia sensów dzia³ania podmiotu nie
uniewa¿nia jednak innego za³o¿enia, które
przyjmuje, ¿e atrybuty podmiotu s¹ tak¿e
niezale¿ne od interakcji. Inaczej to formu³uj¹c, jego atrybuty przejawiaj¹ siê w postaci
przekonañ podzielanych zbiorowo, lecz nie
ustanawianych w ramach interakcji. Te podzielane przekonania maj¹ bardziej elementarny i pierwotny charakter i odnosz¹ siê do
podstawowej to¿samoœci podmiotu, a wiêc
do jego autowizerunku, samookreœlenia historycznego na drodze autonomicznej refleksji, jak np. w przypadku powojennych Niemiec Zachodnich samookreœlenia w opozycji
do skompromitowanej przesz³oœci przenikniêtej skrajnym nacjonalizmem i militaryzmem. Te podzielane przekonania nie dotycz¹
wiêc rodzaju to¿samoœci, który wi¹¿e siê
z interakcyjnymi zale¿noœciami miêdzynarodowymi podmiotu (absencja aktora w interakcji nie zmieni tego rodzaju to¿samoœci, bo
odwo³uje siê ona do typu stanowionego nie
przez relacjê jaŸñ–inny w Stosunkach Miêdzynarodowych, tylko do praktyk wewnêtrznych aktora pañstwowego), choæ wyrazista
jest izomorficznoœæ obu sfer, poniewa¿ warunkiem zachodniej integracji tego pañstwa
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w NATO i WE by³a historyczna reorientacja
wewnêtrzna.
Dobre normy czy z³e normy?
Czy przezwyciê¿anie sceptycznego stosunku
do u¿ycia si³y militarnej
oznacza zastêpowanie „dobrej”,
antymilitarystycznej normy
„z³¹” norm¹ militarystyczn¹?
Zwolenników badania norm w stosunkach miêdzynarodowych cechuje tendencja
do koncentrowania siê na tego rodzaju normach, które posiadaj¹ uniwersalnie pozytywne walory i ukierunkowane s¹ na szerzenie
demokracji, zainteresowane s¹ sprawami humanitarnymi, prawami cz³owieka, albo te¿
dotycz¹ ograniczenia u¿ycia si³y militarnej
(w tym broni nuklearnej) w stosunkach miêdzynarodowych. W przypadku zjednoczonych
Niemiec przemiana nastawienia do u¿ycia
si³y militarnej i stopniowe odchodzenie od
tzw. kultury powœci¹gliwoœci (militarnej) –
detabuizacja czynnika militarnego, jak to
okreœla³ kanclerz Gerhard Schröder w 2002 r.
nie oznacza³a automatycznie afirmacji dla
pragmatycznej nieograniczonej kulturowo,
a wrêcz wspomaganej tradycj¹ interwencjonizmu projekcji si³y militarnej na wzór np.
Francji, Wielkiej Brytanii czy USA. W³aœnie
udzia³ Bundeswehry w operacji NATO w Afganistanie ukaza³ liczne polityczno-prawne
przeszkody dla realizowania pragmatycznego podejœcia, implikuj¹ce ostro¿ne podejœcie
do u¿ycia si³y militarnej i w miarê mo¿noœci
unikanie bojowego zaanga¿owania. Semantyczne kategoryzowanie normy dotycz¹cej u¿ycia si³y militarnej jako „militaryzm” i „antymilitaryzm” implikuje mimo woli moraln¹
waloryzacjê, jednak nies³usznie. Przypisywanie przez amerykañskiego badacza kulturze bezpieczeñstwa „starej” Republiki Federalnej „antymilitaryzmu” by³o zabiegiem
umownym maj¹cym na celu zwrócenie uwagi na znacz¹ce polityczne i konstytucyjne
ograniczenie roli czynnika wojskowego, a nie
przyznawaniem temu pañstwu pacyfistycznej
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orientacji8. Okreœlenie „militaryzm” uchodzi³o
za naganne, poniewa¿ budzi³o jednoznaczne
pejoratywne skojarzenia sugeruj¹ce powrót
do tradycji pos³ugiwania siê czynnikiem militarnym w sposób nieograniczony prawem
miêdzynarodowym i dla realizacji egoistycznych celów narodowych oraz jako miernikiem znaczenia i wagi pañstwa w stosunkach
miêdzynarodowych. Innymi s³owy, bardziej
realistyczny stosunek do u¿ycia si³y nie mo¿e
byæ stygmatyzowany przy pomocy pojêcia
„militaryzm” i nastêpnie interpretowany jako
wyraz oddzia³ywania „z³ej” normy. Ten nowy
„militaryzm” w sensie dyskursywnym reinterpretowany jest jako „dobry”, o ile spe³niane s¹ dwa warunki: kiedy jest on wzmacniany
przez „dobr¹” normê sojuszniczego multilateralizmu (tj. kiedy operacje wojskowe tocz¹
siê w ramach sojuszniczych) i nie koliduje
z prawem miêdzynarodowym. „Z³e” oddzia³ywanie normatywne „militaryzmu” zaistnia³oby wtedy, kiedy Niemcy wy³ama³yby siê ze
zobowi¹zañ sojuszniczych albo ich zaanga¿owanie wojskowe by³oby sprzeczne z prawem
miêdzynarodowym. Nawet i w tym ostatnim
przypadku wzglêdy humanitarne, jak w trakcie tzw. wojny o Kosowo, mog¹ przes¹dziæ,
¿e „militaryzm” okaza³by siê „dobry”, poniewa¿ dzia³a³by w imiê humanitaryzmu, zagro¿onych praw cz³owieka. A zatem przezwyciê¿anie sceptycznego nastawienia do
u¿ycia si³y militarnej nie oznacza triumfalnego pochodu „z³ej” normy „militaryzmu”.
Czy mo¿na odkrywaæ ideologiczny,
tj. mistyfikuj¹cy charakter dyskursu
dotycz¹cego przeobra¿eñ to¿samoœci
Niemiec?
Mobilizowanie norm w niemieckim dyskursie politycznym dotycz¹cym udzia³u Niemiec we wspólnych przedsiêwziêciach sojuszniczych nastêpowa³o poprzez odwo³ywanie

8
Th. Berger, Cultures of Antimilitarism. National
Security in Germany and Japan, Baltimore 1998.
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siê do charakterystycznych metafor – Nigdy
wiêcej odrêbnej drogi i Nigdy wiêcej wojny
z niemieckiej ziemi, posiadaj¹cych du¿y potencja³ perswazyjny. Obie odnosi³y siê do
skompromitowanej przesz³oœci i budowa³y
wzglêdem niej antytetyczne skojarzenia; jedna implikowa³a imperatyw dzia³ania w ramach zachodnich struktur, druga zachowanie
ostro¿nego lub powœci¹gliwego nastawienia
do u¿ycia si³y militarnej. Ich rolê w dyskursie
mo¿na interpretowaæ dwojako. Z konstruktywistycznego punktu widzenia refleksyjni aktorzy przestrzegaj¹ norm, poniewa¿ jest to
rzecz¹ w³aœciw¹ i uprawomocniaj¹c¹ ich
dzia³ania oraz po drugie, s³u¿y to konstytuowaniu to¿samoœci, jak i nadawaniu znaczenia
ich interesom. Z racjonalistycznego punktu
widzenia aktorzy przestrzegaj¹ norm, jedynie dlatego, ¿e jest to z ró¿nych wzglêdów
u¿yteczne, a wiêc nie wynika z aksjologicznych przekonañ aktorów. W dyskursie mo¿na wyinterpretowaæ d¹¿enia aktorów do nadania legitymizacji swoim dzia³aniom odwo³uj¹c
siê do dwóch logik: normatywnej (aksjologicznej) i instrumentalnej. Obie s¹ wiarygodne, choæ wymaga to ustalenia empirycznego,
czy s¹ takie w jednakowym wymiarze, czy
te¿ siê wzajemnie wykluczaj¹, albo te¿ naprzemiennie dominuj¹. Okreœlenie mistyfikuj¹cy charakter dyskursu sugeruje, ¿e odnosi
siê ono do logiki instrumentalnej, reprezentowanej przez podejœcie realistyczne, upatruj¹ce w metaforycznych/retorycznych przywo³aniach norm nic wiêcej ni¿ tylko zabieg
kamufluj¹cy rzeczywiste zamiary protagonistów dyskursu. Takie skrajne podejœcie bagatelizuje fakt, ¿e manipulowanie normami
nie oznacza wcale, ¿e normy te nie posiadaj¹
znaczenia. Manipulacje nie mia³yby sensu,
jeœli normy nie by³yby relewantne dla establishmentu politycznego, opinii publicznej
i zachowania pañstwa. Wprawdzie nie oznacza to, ¿e instrumentalizacja jest bezskuteczna. Normy s¹ widoczne wtedy, kiedy prowokuj¹ usprawiedliwienia dla dzia³ania.
W dyskursie o kontynuacji niemieckiej
polityki zagranicznej norma multilateralna
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(której wyrazem jest m.in. metafora Nigdy
wiêcej odrêbnej drogi) posiada³a wa¿ne znaczenie, kiedy z jednej strony ujawnia³ siê jej
aksjologiczny wymiar – dzia³a³a jako przestroga przed izolacj¹ Niemiec, czyli uznawa³a za wartoœæ przywi¹zanie do dzia³ania
w multilateralnych strukturach i sojuszniczych
ramach, dot¹d by³o to traktowane g³ównie
jako cel sam w sobie. Z drugiej strony coraz
czêœciej widoczny by³ jej instrumentalny
i pragmatyczny wymiar, kiedy coraz bardziej
dzia³anie decydentów RFN wyra¿a³o przede
wszystkim intencjê realizowania narodowych interesów w tych strukturach, bez zwa¿ania na ryzyko syngularyzacji. W gruncie
rzeczy nie chodzi tyle o „odkrywanie” mistyfikuj¹cego charakteru dyskursu, co wymaga³oby ustalenia zakresu manipulacji normami, ile raczej o ustalenie proporcji pomiêdzy
wymiarem aksjologicznym i wymiarem instrumentalnym normy multilateralizmu. Stosowne postêpowanie analityczne zaproponowane przez jednego z niemieckich autorów
polega³o na badaniu dyskursu politycznego
pod k¹tem trzech wydzielonych konotacji
multilateralizmu: jako postawy (habitus),
jako instrumentu dla zapewniania i rozszerzania wp³ywów politycznych w instytucjach
sojuszniczych, jako instrumentu dla budowy
zaufania miêdzynarodowego; przy czym dwa
ostatnie maj¹ wyraŸnie u¿ytkowy charakter.
Wnioski potwierdzi³y hipotezê, ¿e multilateralizm RFN zmieni³ siê istotnie w latach 90.
Uzasadnienia powi¹zane z uzyskaniem dla
Niemiec wy¿szego statusu miêdzynarodowego i wiêkszych wp³ywów stopniowo zyskiwa³y coraz bardziej znacz¹c¹ pozycjê wobec
uzasadnieñ wywodzonych aksjologicznie9.
Autor recenzowanej pracy rozpatrywa³ ró¿ne
konteksty legitymizacyjne lansowane przez
protagonistów dyskursu, którzy budowali charakterystyczne zale¿noœci (iunctim) miêdzy

9

Por. R. Baumann, Der Wandel des deutschen Multilateralismus. Eine diskursanalythische Untersuchung
deutscher Außenpolitik, Baden-Baden 2006, s. 134.
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przedstawianymi przez siebie celami, odwo³uj¹c siê do argumentów aksjologicznych (sojuszniczych, historycznych), uwarunkowañ
instytucjonalnych czy aspiracji presti¿owo-statusowych, czyli pozycji miêdzynarodowej Niemiec. Analiza debat politycznych
pokaza³a, ¿e nie chodzi³o o mistyfikacjê celów, ukrycie subwersywnych intencji przez
rz¹dz¹cych – demokratyczny system jest
zreszt¹ zbyt transparentny dla dokonania
skutecznej mistyfikacji – lecz o ca³¹ paletê
argumentacyjn¹ uruchamiaj¹c¹ intersubiektywne sensy. Pozwala³o to na mo¿liwie szerokie uzasadnienie podejmowanych decyzji.
To, co z punktu widzenia lewicy niemieckiej
(postkomunistycznej Partii Demokratycznego Socjalizmu), uzasadnianie udzia³u Bundeswehry w operacji NATO (przeciwko Republice Jugos³awii w 1999 r.) wzglêdami
sojuszniczymi (normatywnymi) wydawa³o
siê w³aœnie mistyfikacj¹, maj¹c¹ ukryæ d¹¿enie do odzyskania historycznie skompromitowanego statusu mocarstwa przy pomocy
instrumentu militarnego, dla rz¹du SPD/Zieloni by³o koniecznoœci¹ ze wzglêdu na ryzyko
obni¿enia statusowej rangi wœród sojuszników, potrzebê uwiarygodnienia lewicowego
rz¹du. By³o to tak¿e po prostu realizacj¹ normy multilateralizmu, potwierdzeniem niezawodnoœci sojuszniczej; korzyœci „mocarstwowe”
(statusowo-presti¿owe) nie by³y konsekwencj¹ zamierzon¹, choæ z pewnoœci¹ antycypowan¹. Ze wzglêdu jednak na liczne konteksty
uzale¿nieñ trudno uznaæ dyskursywne argumentacje rz¹dz¹cych za mistyfikacjê, a „mocarstwow¹” interpretacjê zachowania RFN
za coœ innego ni¿ symplifikacjê.
Czy istniej¹ innego rodzaju dyskursy,
które równie¿ odnosz¹ siê do przeobra¿eñ
to¿samoœci Niemiec?
Zjednoczenie Niemiec przynios³o o¿ywienie ró¿norakich mniej czy bardziej w¹skich
dyskursów oscyluj¹cych wokó³ kwestii ewentualnych przeobra¿eñ niemieckiej to¿samoœci
i bêd¹cych udzia³em ró¿nych wspólnot epi-
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stemicznych. W odniesieniu do polityki miêdzynarodowej podstawowy z nich dotyczy³
ukszta³towania siê nowego modelu zachowania Niemiec na arenie miêdzynarodowej
i problemu kontynuacji dotychczasowego
umiarkowanego stylu jej polityki zagranicznej. Dyskurs o Niemczech jako mocarstwie
normalnym vs. cywilnym toczy³ siê pocz¹tkowo w krêgach politologicznych blisko
zwi¹zanych z praktyk¹ polityczn¹10. Inny
wa¿ny dyskurs by³ osnuty wokó³ kwestii, czy
po zjednoczeniu nast¹pi zanik koncepcji tzw.
patriotyzmu konstytucyjnego, ukszta³towanego w latach 70. oraz czy nast¹pi legitymizacja pañstwa narodowego i dojdzie do odrodzenia patriotyzmu ufundowanego na motywach
narodowych11. Program dyskursu o patriotyzmie narodowym zawiera³ takie sk³adniki,
jak apelowanie o powrót do tradycyjnych wartoœci niemieckich, przywracanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego (tak¿e tego utraconego na wschodzie) i szczególnie póŸniej,
pod koniec lat 90. zabiegi na rzecz rozluŸniania pamiêci o niemieckich zbrodniach wojennych pope³nionych na Polakach jak równie¿
czczenie niemieckich ofiar wojny, zw³aszcza
krzywd poniesionych w trakcie tzw. wypêdzenia. Tendencjom tym nie towarzyszy³
jednak odwrót od afirmacji dokonañ ustrojowych z okresu „starej” Republiki Federalnej.
Cech¹ charakterystyczn¹ dyskursu o to¿samoœci niemieckiej jest swoisty synkretyzm,
polegaj¹cy na ³¹czeniu elementów wczeœniejszych z nowymi; obok prób upamiêtnienia
losów „wypêdzonych” w postaci Centrum
przeciwko Wypêdzeniom nie s³abnie wspomnienie o w³asnych winach, czego przejawem by³a np. budowa pomnika ofiar Holocaustu w Berlinie, z coraz wyraŸniejszym
odchodzeniem od ideologii multikuluralizmu

10

Zob. K. Malinowski, Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o nowej roli miêdzynarodowej Niemiec
(1990–2005), „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2007,
nr 44.
11
Z. Mazur, Nowy patriotyzm niemiecki, „Przegl¹d
Zachodni” 2007, nr 1.
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kontrastuje postawienie obelisku ku czci homoseksualnych ofiar nazizmu.
Czy mo¿liwe jest ustalenie zwi¹zku
przyczynowo-skutkowego miêdzy normami
i zachowaniem?
Konstruktywistyczne podejœcia do analizy polityki zagranicznej zasadniczo inaczej
ujmuj¹ zagadnienie oddzia³ywania norm na
zachowanie pañstwa ni¿ podejœcia neorealistyczne i utylitarno-liberalne. W wyjaœnianiu
neorealistycznym normy s¹ po prostu funkcj¹ dystrybucji si³y i rozwijaj¹ ograniczony
wp³yw na aktora, nie bêd¹c przyczyn¹ jego
zachowania. W perspektywie utylitarno-liberalnej to przede wszystkim interesy s¹
zmienn¹ niezale¿n¹, a normy s³u¿¹ do ich legitymizacji. Z konstruktywistycznego punktu widzenia normy nie s¹ podporz¹dkowane
interesom, lecz je poprzedzaj¹. Wp³ywu
norm nie da siê sprowadziæ do ograniczeñ lub
impulsów, jak w modelu racjonalistycznym,
czyli tylko do oddzia³ywania regulatywnego
na zachowanie egzogennie danych aktorów,
w sensie obni¿ania lub podnoszenia kosztów
okreœlonych sposobów zachowañ (specyfikowania strategii dzia³ania)12. Regulatywny
wp³yw jest traktowany przez konstruktywizm
w ³¹cznoœci z oddzia³ywaniem konstytutywnym, rozwijanym przez normy, tj. wtedy, kiedy legitymizuj¹ cele, a poprzez to definiuj¹
interesy aktora13, albo jeszcze inaczej, i chyba bardziej trafnie – kiedy definiuj¹ to¿samoœæ aktora lub ³ad kulturalny, który jest
traktowany przez aktorów jako dany14. W literaturze konstruktywistycznej oddzia³ywanie norm t³umaczone jest przez odwo³anie do

12

Por. J. Fearon, A. Wendt, Rationalism v. Constructivism: A Skeptical View, w: Handbook of International
Relations, eds. W. Carlsnaes, Th. Risse, B. A. Simmons,
SAGE Publications, London 2007, s. 61.
13
A. Klotz, Norms in International Relations. The
Struggle Against Apartheid, Ithaca, London 1995, s. 26.
14
R. Keohane, Social norms and agency in world politics, October 11, 2009, s. 3.
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procesów socjalizacji. W przypadku polityki
zagranicznej proces socjalizacji krêgów decydenckich posiada podwójny wymiar wynikaj¹cy z tego, ¿e znajduj¹ siê one na przeciêciu dwóch systemów spo³ecznych: systemu
miêdzynarodowego i systemu spo³ecznego
wewn¹trz pañstwa. Innymi s³owy, przysposabiaj¹ one podzielane oczekiwania stosownego zachowania kierowane z dwóch œrodowisk
socjalizacyjnych: œrodowiska miêdzynarodowego oraz œrodowiska wewnêtrznego.
Z jednej strony funkcjonuj¹ jako adresaci
oczekiwañ stosowania okreœlonych standardów zachowania – norm – formu³owanych
przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹, a wiêc
konkretnie przez jej konstytutywne jednostki, czyli pañstwa, a z drugiej przez spo³eczeñstwo i jego reprezentantów domagaj¹cych siê
stosownego zachowania na arenie miêdzynarodowej. Pozytywistyczna interpretacja znaczenia norm zak³ada³a, ¿e mo¿liwe jest wyjaœnianie i prognozowanie zachowania pañstwa
w polityce zagranicznej poprzez obserwacje
dwóch zale¿noœci: po pierwsze, si³y imperatywu dzia³ania zawartego w normie – jako
prostej funkcji zakresu jej powszechnoœci
i specyficznoœci w krêgu adresatów oraz po
drugie, poprzez obserwacje prostego zjawiska zbie¿noœci pomiêdzy oczekiwaniami stosownego oczekiwania w œrodowisku miêdzynarodowym i œrodowisku wewnêtrznym
(spo³ecznym), czyli internalizacji norm. Im
zakres spójnoœci wiêkszy, tym wiêksze zdolnoœci eksplanacyjne przypisuje siê tej metodzie i z tym wiêkszym prawdopodobieñstwem mo¿na wnioskowaæ o wp³ywie norm
na zachowanie aktora w stosunkach miêdzynarodowych15. Nie sposób pozbyæ siê wra¿enia, ¿e omawiana koncepcja norm jako
zmiennej niezale¿nej w wyjaœnianiu zachowania – w koñcu zadeklarowana jako konstruktywistyczna – uzurpuje sobie zbyt wiele.
15
H. Boekle, V. Rittberger, W. Wagner, Normen und
Außenpolitik: Konstruktivistische Außenpolitiktheorie,
„Tübinger Arbeitspapiere zur Internationalen Politik und
Friedensforschung”, Nr. 34, s. 50 i n.
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Z jednej strony pomija rolê interesów w dzia³aniach pañstwa, bagatelizuje fakt, ¿e normy
regulatywne s¹ blisko zwi¹zane z nimi oraz
z drugiej strony, ¿e czêsto pozostaj¹ ze sob¹
w konflikcie.
Ujmowanie norm w kategoriach zmiennej niezale¿nej sytuuje je jako bezpoœredni¹
przyczynê kauzaln¹ dzia³ania, co podwa¿ali
F. Kratochvil i J. G. Ruggie: Normy nie
dzia³aj¹ jako przyczyna, w tym sensie, ¿e kula
trafiaj¹ca w serce wywo³uje œmieræ albo niekontrolowane zwiêkszenie iloœci zapasów
pieni¹dza wywo³uje inflacjê16. Wp³yw na zachowanie aktora – w ujêciu konstruktywistycznym – nastêpuje raczej nie poprzez
funkcje regulatywne, co cechowa³oby ujêcia
pozytywistyczne zak³adaj¹ce mo¿liwoœæ
traktowania norm jako zmiennej niezale¿nej.
W logice konstytutywnoœci liczy siê, jak norma buduje zachowanie w sensie podzielanych kolektywnie znaczeñ, tj. jak ustanawiane w³aœciwoœci aktorów – jego to¿samoœci
i interesy kszta³tuj¹ zachowanie aktora w ró¿nych okolicznoœciach. Bez zmiany norm spo³ecznych niemo¿liwe s¹ strukturalne zmiany
w zachowaniu pañstwa. Aktorzy internalizuj¹ normatywne skutki oddzia³ywania struktur w ten sposób wzmacniaj¹c oczekiwania,
kim jest aktor w danym œrodowisku i jak bêdzie siê zachowywa³.
Wyjaœnianie zachowania aktorów jako
rezultatu oddzia³ywania norm ma sens jedynie w ³¹cznoœci z wyjaœnianiem to¿samoœci
i interesów. Wiêkszoœæ konstruktywistów podkreœla, ¿e czynniki ideacyjne nie determinuj¹
zachowañ aktorów w sensie praw fizycznych
praw natury (jak wspomniani J. G. Ruggie
i F. Kratochvil), lecz ¿e jedynie u³atwiaj¹
dzia³ania. To u³atwianie dzia³ania zale¿y
w zasadzie od tego, w jakiej mierze objawiaæ
siê bêdzie si³a normy, tworz¹ca gotowoœæ aktora reprezentowanego przez decydentów do

16

F. Kratochwil, J. G. Ruggie, International Organization: The State of the Art on the Art of The State, „International Organization”, vol. 40, no. 4 (1986), s. 767.

177

zaakceptowania i dzia³ania w sensie jej imperatywu. Ustalenie tego polega na badaniu
wspomnianych wskaŸników internalizacji
normy, czyli jej powszechnoœci i specyficznoœci, przy pomocy zarówno analizy dyskursu, jak i zinstytucjonalizowanych praktyk,
np. w systemie prawnym, wreszcie mo¿na
wydobywaæ wzorce w zachowaniu aktora
i staraæ siê ³¹czyæ je z pewnymi normami17.
Konkluduj¹c, normy w ujêciu konstruktywistycznym – a wiêc inaczej ni¿ realistycznym, gdzie przymusowa si³a czynników materialnych mo¿e zmieniaæ zachowanie aktora
kompulsywnie – oddzia³uj¹ na zachowanie
poprzez zmienianie jego motywów i przekonañ, a wiêc jego rozumienie w³asnych interesów. Normy kszta³tuj¹ wiêc w pierwszym
rzêdzie interesy. Normy adresuj¹ nie tylko
konsekwencje (sankcje) dla aktora w razie
ich naruszenia, lecz tak¿e wskazuj¹ na to, co
jest dlañ w³aœciwe.
Czy neorealiœci maj¹ racjê krytykuj¹c
i odrzucaj¹c konstruktywizm jako
postmodernistyczny program badawczy
– tj. zmierzaj¹cy nie tylko do objaœniania
œwiata, lecz i jego zmieniania –,
z którym nie warto kooperowaæ?
Pocz¹tkowo okreœlanie konstruktywizmu
jako postmodernistycznego kierunku badañ
wynika³o z ortodoksyjnego przywi¹zania do
pozytywistycznego, tj. jedynie naukowego
programu badañ i niechêci do jego zaakceptowania przez mainstream w nauce o stosunkach miêdzynarodowych. Stopniowo niechêæ
ust¹pi³a, m.in. dziêki powo³ywaniu siê konstruktywizmu na teorie socjologiczne i wypracowaniu mechanizmów badañ empirycznych stosowanych do analizy problemów
centralnych dla neorealizmu i neoliberalizmu.
17
R. K. Herrmann, Linking Theory to Evidence in International Relations, w: Handbook of International Relations, eds. W. Carlsnaes, Th. Risse, B. A. Simmons,
SAGE Publications, London 2007, s. 128.
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Istota konstruktywizmu polega na zdolnoœci objaœniania tego, jak i dlaczego rzeczy
sta³y siê tym, czym s¹ i sk¹d naby³y takie,
a nie inne znaczenia. Neorealiœci jako rzecznicy pozytywistycznej wizji nauki nie odnajduj¹ z konstruktywistami wspólnego jêzyka
ze wzglêdu na wyznawan¹ wyrazist¹ epistemologiê. Sprzecznoœci ontologiczne maj¹
charakter elementarny. Pola badawcze neorealizmu i konstruktywizmu s¹ roz³¹czne
i pokrywaj¹ siê tylko czêœciowo, raczej za
spraw¹ tego drugiego. Neorealizm zainteresowany jest zagadnieniem si³y w stosunkach
miêdzynarodowych, wojn¹ i pokojem, konfliktem i wspó³prac¹. Konstruktywizm nie
jest teori¹ stosunków miêdzynarodowych,
ale teori¹ spo³eczn¹. Dlatego te¿ nie konkuruje on z neorealizmem ani neoliberalizmem
i nie jest jego zadaniem oferowanie prognoz
ani d¹¿enie do formu³owania prawid³owoœci
odnosz¹cych siê do zjawisk i procesów o charakterze ponadczasowym. Wœród nich szczególnie procesy globalizacji sprawia³y trudnoœæ neorealizmowi, nie radz¹cemu sobie
z objaœnianiem dzia³añ aktorów niepañstwowych, transnarodowych ruchów spo³ecznych.
Trudno w ogóle uznaæ tradycjonalistyczny
argument, ¿e konstruktywizm jest programem
zmierzaj¹cym do zmieniania œwiata. Niektóre, optymistyczne od³amy konstruktywizmu
utrzymuj¹ jednak, ¿e zrozumienie kluczowej
roli struktur spo³ecznych mo¿e skutkowaæ promowaniem polityk i procesów interakcji ukierunkowanych na porozumienie i wspó³pracê
miêdzy pañstwami, ani¿eli na konflikt18.
Lokalizowanie przez realistów konstruktywizmu w postmodernistycznej domenie
badawczej jest nietrafne. Konstruktywizm
nie reprezentuje stanowiska antyfundacjonalistycznego, lecz raczej podejœcie poœrednie,
zak³adaj¹ce mo¿liwoœæ dotarcia do naukowej
prawdy, czy orzekania o prawdziwoœci kon18
J. Baylis, Bezpieczeñstwo miêdzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej, w: Globalizacja polityki
œwiatowej. Wprowadzenie do stosunków miêdzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Kraków 2008, s. 382.
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kuruj¹cych twierdzeñ. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
konstruktywizm nie jest postmodernistyczny
w znaczeniu d¹¿enia do podwa¿ania obiektywizuj¹cych metanarracji.
Neorealizm nie mo¿e zaakceptowaæ postmodernistycznych podejœæ, zw³aszcza tych
reprezentuj¹cych tzw. krytyczne teorie bezpieczeñstwa. Nie zgadza siê z podwa¿aniem
przez nie podstawowych za³o¿eñ realizmu
(power politics; d¹¿enie do zachowania równowagi si³; dylemat bezpieczeñstwa) i tez¹,
¿e sprzyjaj¹ one zachowaniom, które powadz¹
do wojen. Bagatelizuje postulat zast¹pienia
tych za³o¿eñ zreinterpretowanym dyskursywnym pojêciem zagro¿enia dla bezpieczeñstwa narodowego, który sprzyja³by bardziej
ni¿ realistyczna koncepcja bezpieczeñstwa
wspó³dzia³aniu miêdzy ró¿nego typu podmiotami (jednostki, pañstwa, regiony) i bardziej pokojowej realistycznej polityce zagranicznej. Innymi s³owy, dyskurs si³y koliduje
tu z dyskursem pokoju i wspó³pracy. Niezgoda realistów na postmodernistyczn¹ wizjê
polityki miêdzynarodowej wynika zatem
z preferencji dla zagadnienia si³y i odrzucenia przekonania, ¿e zmiana leksykalnych œrodków wyrazu w dyskursie o bezpieczeñstwie
mog³aby prowadziæ do lepszego œwiata. Problem polega na tym, ¿e ten postulat postmodernistów nie jest podzielany przez ujêcia
konstruktywistyczne, zainteresowane t³umaczeniem znaczeñ œwiata materialnego, lecz
nieplanowaniem sposobów jego transformacji, choæ przecie¿ badaniem tak¿e globalnej
zmiany.
Neorealizm sprowadzaj¹cy politykê miêdzynarodow¹ do mikroekonomicznej teorii
racjonalnego wyboru minimalizuje ró¿norodne uwarunkowania kulturowe i historyczne,
kszta³tuj¹ce politykê wewn¹trz pañstw, a wiêc
takie zagadnienia ontologiczne, jak to¿samoœæ i normy, które s¹ centralne dla konstruktywizmu. Konstruktywizm skoncentrowany
na poszukiwaniu rozwi¹zania problemu aktor–struktura nie tyle ignoruje podstawowe
za³o¿enie neorealizmu, ¿e w œwiecie pozimnowojennym polityka si³y jest dominuj¹cym
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paradygmatem, ile raczej zwraca uwagê na
jej spo³eczny rodowód i wskazuje na znaczenie czynników ideacyjnych w stosunkach
miêdzynarodowych, w ten sposób uzupe³niaj¹c neorealistyczn¹, materialn¹ wizjê struktury polityki miêdzynarodowej. Uwra¿liwienie
konstruktywizmu na kwestie ontologiczne
ujawnia³o siê w praktyce, kiedy predysponowa³o go do lepszego wyjaœniania ni¿ teorie
systemowe (neorealizm) Ÿróde³ zakoñczenia
zimnej wojny i okolicznoœci powstawania
nowego ³adu. Manifestem studiów konstruktywistycznych w dziedzinie zastrze¿onej dot¹d dla studiów neorealistycznych, w studiach
nad bezpieczeñstwem, sta³a siê monografia
zbiorowa pod redakcj¹ P. Katzensteina19,
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która podjê³a problem przedefiniowania tradycyjnie (neorealistycznie) ujmowanych koncepcji, jak modele sojuszy, interwencja militarna, wyœcig zbrojeñ i transformacja wielkich
mocarstw, ukazuj¹c przy tym wartoœæ zagadnieñ ontologicznych (to¿samoœci i norm) i koniecznoœæ ich badania dla kompleksowego
wyjaœniania polityki bezpieczeñstwa. Podsumowuj¹c, to raczej konstruktywizm – dla
uzupe³nienia niedostatków neorealizmu –
ustanowi³ niezbêdne przyczó³ki badawcze,
z których ten drugi ze wzglêdów ontologicznych nie by³ w stanie skorzystaæ.
Krzysztof MALINOWSKI
Poznañ

Zrozumieæ wspó³czesnoœæ, pod red.
Grzegorza Babiñskiego, Marii Kupiszewskiej, Oficyna Wydawnicza AFM,
Kraków 2009, ss. 648.

Obok maj¹cego ogólny charakter – choæ
wymownego – nag³ówka na stronie tytu³owej czytamy: Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi w 75 rocznicê urodzin tom ten ofiaruj¹ przyjaciele i uczniowie. A wiêc ksiêga
pami¹tkowa, obszerna i gromadz¹ca wartoœciowe teksty z zakresu najbli¿szej Jubilatowi socjologii oraz innych nauk spo³ecznych
(choæ nie tylko), co odpowiada jego szerokim
zainteresowaniom humanisty, który wpisa³
siê w trudnym, prze³omowym historycznie
okresie w tzw. wielk¹ politykê na szczeblu
centralnym. W pe³ni aktywny, zgodnie z przepisami odszed³ jako profesor z Uniwersytetu
Jagielloñskiego i po ukoñczeniu 70 roku ¿ycia rozpocz¹³ pracê w renomowanej krakowskiej uczelni „niepublicznej” – Akademii
imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

19
The Culture of National Security, ed. P. Katzenstein, Columbia University Press, New York 1996.

Ona te¿ jest wydawc¹ dzie³a, a jej rektor
(Jerzy Malec) S³owo wstêpne rozpocz¹³ od
zdania: Profesor Hieronim Kubiak nale¿y do
grona najwybitniejszych znawców socjologii
religii i kultury, teorii procesów narodowotwórczych, zagadnieñ etnicznych i migracji
miêdzynarodowych, socjologii w³adzy i polityki oraz badañ nad pokojem. Obok zamieszczony zosta³ List gratulacyjny z jego Alma
Mater, który prorektor UJ Andrzej Mania
koñczy zdaniem: Gratulujê mu tego, ¿e swoj¹
aktywnoœci¹ pokaza³, co to znaczy byæ
PROFESOREM, i dziêkujê mu za to, co w tym
zakresie uczyni³. Ale ca³oœæ otwiera pismo od
by³ego prezydenta Rzeczypospolitej Wojciecha Jaruzelskiego z 27 sierpnia 2009 r., który
pozna³ jubilata – jak pisze – w dramatycznie
trudnym 1981 roku. By³ to rok i wielkich
nadziei, i wielkich zagro¿eñ, a tym samym
próby charakterów, ideowoœci, poczucia odpowiedzialnoœci [...]. Cechuje Go wysoka kultura, skromnoœæ, ujmuj¹cy sposób bycia. Przez
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jednych szanowany i lubiany, przez innych
atakowany i pomawiany. Szed³ prost¹ drog¹.
Wiedzia³, ¿e konieczna jest w Polsce, w jej
kierowniczych gremiach gruntowna przemiana myœlenia i dzia³ania, zgodna z duchem
i potrzebami czasu. Przywódca Polski czasu
prze³omu dokona³ wnikliwej charakterystyki
badacza i jego zas³ug, zw³aszcza na stanowisku wieloletniego dzia³acza krakowskiej „KuŸnicy”. W tym samym duchu wypowiadaj¹ siê
autorzy w dziale Szkice do portretu zbiorowego Hieronima Kubiaka, wœród nich M. F.
Rakowski. Czêœæ ta otwiera ksiêgê, znajduj¹
siê w niej teksty o uczonym i spo³eczniku,
a tak¿e bibliografia jego prac (176 pozycji,
nie licz¹c prac redakcyjnych – „Przegl¹d Polonijny” 1975–1994, „Biblioteka Polonijna”
1977–1994, „Prace Polonijne” na UJ
1975–1993, nadto redakcja naukowa wydawnictw encyklopedycznych) oraz wykaz 18 wypromowanych w ci¹gu 35 lat doktorów.
Kolejne piêæ dzia³ów (Migracje – Polacy
poza Polsk¹; W miêdzynarodowej spo³ecznoœci; W krêgu spraw polskich; Kontekst amerykañski; Sprawy ludzkie) zawiera 35 dedykowanych Jubilatowi artyku³ów autorów
reprezentuj¹cych ró¿ne oœrodki naukowe
w kraju. Interesuj¹co przedstawia siê ju¿
pierwszy dzia³, który otwiera kilkuarkuszowy
tekst Marcina Kuli o charakterze dokumentacyjnym, zawieraj¹cy notatki z lat 1981–1985
i pracach w³asnych o wychodŸstwie polskim
(emigracja zewnêtrzna i wewnêtrzna), wartoœciowe Ÿród³o do badañ nad tym prze³omowym okresem, który za ¿ycia jego œwiadków
ju¿ obrasta w legendê, która w œwiadomoœci
spo³ecznej przeobra¿a siê w pewniki, a niewiele ma wspólnego z rzeczywistoœci¹ dziejow¹. Dla historyka tego rodzaju materia³y s¹
niezwykle cenne, kiedy d¹¿y do oddzielenia
Ÿróde³ rzeczywistych od fantastycznych. Kolejni autorzy pisz¹ o szlakach polskiego wychodŸstwa, Litwie historycznej i etnicznej
w opinii z po³owy XIX w. (T. Bujnicki) czy
o po³o¿eniu Polaków na Ukrainie w latach
miêdzywojennych w œwietle raportów konsulów RP w Kijowie.

PP 4 '10

Badacze stosunków miêdzynarodowych
znajd¹ inspiruj¹ce teksty m.in. Erhatda Cziomera (o partnerstwie strategicznym Niemcy
– Rosja w XXI wieku), rodowodzie narodu
szwajcarskiego (Andrzej Porêbski), terrorze
nauki i techniki (Jan Widacki), dzihadzie
w mitologii i realiach (Ktarzyna Brataniec).
Obszerny (12 tekstów) dzia³ spraw polskich otwiera Jacek M. Majchrowski (Przedkonstytucyjne unormowania miejsca i roli
g³owy pañstwa w dobie kszta³towania siê
ustroju II Rzeczypospolitej), a zaraz potem
znakomity polihistor Gerard Labuda, mediewista doskonale poruszaj¹cy siê w krêgu
spraw najnowszych zastanawia siê nad Polskimi i rosyjskimi dylematami wobec stanu
wojennego w Polsce w roku 1981 w perspektywie historycznej. Wydarzenia symbolizowane dat¹ „13 grudnia” rozpatruje w perspektywie doœwiadczeñ z ostatniego pó³wiecza.
Wychodzi od sytuacji Polski i Wêgier w burzliwym roku 1956 (Dziêki swej koncyliacyjnej postawie Gomu³ka unikn¹³ losu, jaki na
Wêgrzech spotka³ Imre Nágya – konkluduje),
nastêpnie analizuje sprawdzian czechos³owacki 1968 i polski 1970 r. (tu uzgodnione
z Moskw¹ zmiany personalne pozwoli³y
unikn¹æ zbrojnej interwencji Kremla) i na
tym tle przechodzi do gruntownej analizy tematu zasygnalizowanego w tytule. Przeprowadza j¹ w ramach dwóch œciœle ze sob¹
powi¹zanych, a w negatywnej propagandzie
zazwyczaj starannie pomijanych kwestii, s¹
to: 1) geneza i rozwój stanu wojennego z koñca 1981 r.; 2) przemiany polityczno-ustrojowe z lat 1981–1989. Instruktywne studium
historyczno-politologiczne zamykaj¹ nastêpuj¹ce wnioski: 1) Przez ca³y rok 1981 ZSRR
przygotowywa³ swe wojska do interwencji
zarazem zastrzegaj¹c, ¿e wstrzyma siê od niej
pod warunkiem rozwi¹zania sytuacji przez
polskie kierownictwo; 2) W. Jaruzelski uwa¿a³ interwencjê za katastrofê i dlatego zdecydowa³ siê na wprowadzenie stanu wojennego; 3) W nastêpnych latach ³agodzi³ rygory,
a po dojœciu do w³adzy na Kremlu Michai³a
Gorbaczowa doprowadzi³ do przywrócenia
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w Polsce niezale¿noœci politycznej i suwerennoœci.
Nic dodaæ, nic uj¹æ. Ró¿ne aspekty dziejów Polski po 1989 r. poruszaj¹ w tym samym
dziale kolejni autorzy. Warto te¿ zwróciæ
uwagê na uwagi Wojciecha Wrzesiñskiego
(Odzyskiwanie utraconego narodu) dotycz¹ce dramatycznych losów Polaków wynikaj¹cych z przemian terytorialnych podczas
drugiej wojny œwiatowej, a tak¿e na rozwa¿ania Wojciecha Pawnika (Polacy – uwagi
o charakterze narodowym w perspektywie
historycznej), który z punktu widzenia socjologa próbuje spojrzeæ na ewolucjê pojêcia
polskoœci od schy³ku Rzeczypospolitej szlacheckiej poprzez czasy zaborów po odzyskan¹ w XX wieku niepodleg³oœæ. Historyk
przeczyta je z zainteresowaniem, kiedy bêdzie porusza³ ten sam temat w oparciu o gruntown¹ podstawê Ÿród³ow¹ i literaturê przedmiotu.
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Po¿yteczne bêdzie zapoznanie siê z dzia³em IV, uwzglêdniaj¹cym kontekst amerykañski (pojêcie westernu, dylematy kultury,
trauma po doœwiadczeniach wojennych z Wietnamu oraz Iraku, zatrudnienie i prawo pracy)
oraz zamykaj¹cym ca³oœæ spojrzeniem na wybrane „sprawy ludzkie” – a w nim z wybiegaj¹cym poza kr¹g nauk spo³ecznych szkicem
Jacka S. Dubiela (Krótki esej o dylematach
kardiologii). Spojrzenie przez pryzmat humanistyczny na dylematy wspó³czesnej
medycyny. Zacytujmy z niego jedno zdanie:
Ka¿da epoka ma swoje epidemie znaczone
milionami ofiar i stwarzaj¹ce nowe wyzwania. Wiek XX, a zw³aszcza druga jego po³owa, to zatrwa¿aj¹ca akceleracja schorzeñ
uk³adu sercowo-naczyniowego. Warto, by ten
tekst przeczytali – i zadumali siê nad nim
– równie¿ politolodzy i ...politycy.
Marceli KOSMAN
Poznañ

Wojciech Jaruzelski, Listy…, Agencja
ATM, Warszawa 2010, ss. 459.
Pierwszy prezydent odrodzonej Rzeczypospolitej po przejœciu w stan spoczynku ju¿
od ponad 20 lat pozostaje aktywny na niwie
pisarskiej. W jego dorobku znajduj¹ siê m.in.
ksi¹¿ki Stan wojenny dlaczego…, Ró¿niæ siê
m¹drze, Pod pr¹d, Byæ mo¿e to OSTATNIE
S£OWO. Pozycje te s¹ niezwykle wa¿ne dla
zrozumienia historii Polski w latach powojennych a¿ po czasy wspó³czesne. Wa¿ne
miejsce zajmuje te¿ epistolografia. Genera³
bowiem uwa¿nie œledzi publicystykê, dzia³ania propagandowe, akcje rocznicowe, prze¿ywa je, a w kwestiach kontrowersyjnych nie
pozostaje bierny i obojêtny. Ogromna czêœæ
jego polemik, sprostowañ, relacji o zdarzeniach polityczno-historycznych wyra¿ona
jest w postaci listów do autorów fa³szuj¹cych
prawdê historyczn¹ pod k¹tem doraŸnego interesu partyjno-politycznego. Prezentowana

ksi¹¿ka sk³ada siê z listów i dokumentuj¹cych
ich tezy za³¹czników – kopii wa¿nych dokumentów historycznych, oœwiadczeñ i wypowiedzi.
W jej strukturze g³ównym tekstem jest
licz¹cy 195 stron list do prof. Andrzeja Paczkowskiego, utrzymany w konwencji nawi¹zuj¹cej do dawnej tradycji epistolograficznej. Jest to w³aœciwie rozprawa krytyczna
na temat ksi¹¿ki Lecha Kowalskiego pt. Genera³ ze skaz¹, prymitywnego paszkwilu politycznego, którego autor jest typowym neofit¹, by³ym oficerem politycznym w czasach
PRL. Recenzje wydawnicze prof. Paw³a
Wieczorkiewicza i Wojciecha Wrzesiñskiego by³y dla niej bezlitosne, przeciwne jej
opublikowaniu.
Po ukazaniu siê ksi¹¿ki wœród kombatantów, œwiadków opisywanych wydarzeñ,
w œrodowisku by³ych ¿o³nierzy WP, pod-
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w³adnych gen. Wojciecha Jaruzelskiego zawrza³o z oburzenia. Oficera Kowalskiego
uznano za paszkwilanta i jako takiego wykluczono ze spo³ecznoœci ludzi honorowych.
Liczne stowarzyszenia i konkretne osoby fizyczne pisaninie tego autora przeciwstawi³y
swoje odrêbne zdanie i argumenty polemiczne, podwa¿aj¹c prawie wszystko, o czym pisa³
póŸniejszy laureat nagrody Jerzego £ojka.
Pod wp³ywem paszkwilu L. Kowalskiego
pojawi³y siê liczne g³osy namawiaj¹ce gen.
Wojciecha Jaruzelskiego do przedstawienia
swoich racji zarówno na p³aszczyŸnie historii
Polski Ludowej, jak i w¹tków odnosz¹cych
siê do jego biografii wojskowej. List do
Paczkowskiego – imponuj¹cy erudycj¹, bogactwem faktograficznym – sta³ siê w piœmiennictwie historyczno-politycznym istotnym wydarzeniem.
W obszernym wywodzie szczegó³owo
udokumentowanym za³¹cznikami gen. Wojciech Jaruzelski punkt po punkcie obali³ pisaninê paszkwilanta i ewidentne k³amstwa innych autorów, potêpiaj¹cych w czambu³
dzieje Polski Ludowej, rolê zas³ugi Wojska
Polskiego. Genera³ nie pozostawi³ bez odpowiedzi insynuacji odnosz¹cych siê do jego
biografii wojskowo-politycznej. Przy tym
podjêta polemika diametralnie ró¿ni siê treœci¹ i form¹ od stylu jego adwersarzy. Jest
wywa¿ona, dobrze uargumentowana, merytoryczna i kulturalna. Pod jej wp³ywem historyczne brakoróbstwo L. Kowalskiego i jego
mentorów zosta³o obna¿one, k³amstwa zakreœlone czarnym flamastrem jak fa³szywie
brzmi¹ce nuty w partyturze.
Zapiek³oœci przeciwników Wojciecha Jaruzelskiego trzeba przeciwstawiæ opinie osób
o niekwestionowanym autorytecie, w tym Jerzego Giedroycia, który w „Zeszytach Historycznych” wydrukowa³ za zgod¹ Genera³a
jego rozprawê na temat sporów wokó³ stanu
wojennego. Tekst ten niestety, jak wiele innych zosta³ jednak zbagatelizowany przez
urzêdowych historyków. Innym autorytetem
jest Jan Karski, legenda II wojny œwiatowej,
który w liœcie do W. Jaruzelskiego napisa³:
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Tylko ludziom z³ej woli nie trafiaj¹ do przekonania argumenty jakich Pan dostarcza. Ale
na takich ludzi nie ma rady.
Opublikowane listy stanowi¹ klamrê spinaj¹c¹ w odniesieniu do najnowszej ods³ony
w biografii mê¿a stanu trwaj¹cej ju¿ od 20 lat
i œcigaj¹cej Genera³a mœciwoœci (s³owa
M.F.R. Rakowskiego). Genera³ sprawowanie
najwy¿szych urzêdów pojmuje wy³¹cznie jako
s³u¿bê ojczyŸnie, zaœ do wygód i luksusów
mia³ i nadal ma stosunek ascetyczny. Na dowód wspomnianych przymiotów warto przytoczyæ fakt niezwyk³ej miary i symbolicznej
skromnoœci, wówczas gdy odmówi³ przyjêcia stopnia marsza³ka Polski. Mia³o to miejsce, najpierw w latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia, a nastêpnie na VII Kongresie ZBOWiD w 1985 roku, gdy podziêkowa³ za wysok¹ ocenê, a swój sprzeciw wobec
wniosków awansowych og³osi³ jako zdanie
ostateczne. Czy historia wojskowoœci zna podobne przyk³ady? Bez z³oœliwoœci przypomnê dekret Naczelnika Pañstwa Polskiego
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego: stopieñ marsza³ka Polski ustanawiam i przyjmujê.
Agencji ATM nale¿y siê uznanie za dokonany trafny wybór tekstów listów, które
gdyby nie uzyska³y trwa³ego miejsca w wydawnictwie, mog³yby pójœæ w zapomnienie.
Dziêki ksi¹¿ce pozostan¹ dokumentem i œwiadectwem, które oprze siê próbom przemilczania i przeinaczania prawdy o Wojciechu
Jaruzelskim i jego czasach. Z uwagi na podniesione walory poznawcze, faktograficzne,
analityczne i spinaj¹c¹ to polszczyznê najwy¿szego poziomu, ksi¹¿ka jest wydarzeniem
edytorskim, polecanym wszystkim myœl¹cym
i zainteresowanym histori¹ czytelnikom.
Mamy bowiem do czynienia z paradoksaln¹ sytuacj¹: urzêdowa zmowa milczenia,
marginalizacja dostêpu do bibliotek i ksiêgarñ
sprawia, ¿e ksi¹¿ki Wojciecha Jaruzelskiego
nie uzyskuj¹ w³aœciwego nag³oœnienia i rezonansu czytelniczego.
Andrzej STRABEL
Poznañ

