
Normatywna potêga Unii Europejskiej w obliczu konfliktów miêdzy-

narodowych, red. Anna Skolimowska, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa 2015, ss. 226.

Recenzowana publikacja stanowi autorsk¹, oryginaln¹ próbê weryfikacji teoretycznej kon-
cepcji roli Unii Europejskiej w stosunkach miêdzynarodowych jako potêgi normatywnej, zagad-
nienie rzadko analizowane w polskiej literaturze. Przybli¿enie specyfiki oraz g³ównych cech
potêgi normatywnej zosta³o dokonane w odniesieniu do pojawiaj¹cych siê kryzysów politycz-
nych, 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. Recenzo-
wana publikacja wype³nia pewn¹ lukê w zakresie badañ nad sposobami, w jakich Unia Europej-
ska wp³ywa na podmioty trzecie, zw³aszcza na polityki i dzia³ania pañstw niebêd¹cych jej
cz³onkami. Czytelnik odnajdzie w niej zarówno rozwa¿ania teoretyczne, niezbêdne do zrozumie-
nia istoty zagadnienia, jak i zastosowanie omawianych teoretycznych rozwa¿añ w praktycznym
ujêciu. Porusza aktualne zagadnienia, prezentowane zarówno w ujêciu naukowym, dydaktycz-
nym, jak i popularyzuj¹cym wiedzê.

O oryginalnoœci recenzowanej publikacji przes¹dza kilka wartoœciowych elementów. Pierw-
szym 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 zewnêtrz-
nej 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. Jednoczeœ-
nie stosuje do tego najnowsze podejœcia teoretyczne, objaœniaj¹c je na tle dotychczasowego ka-
nonu 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 norma-
tywnej. 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 la-
tach, 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 wspó³czes-
nych 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 ba-
dawczych. Zosta³a dokonana jasna wyk³adnia, w jaki sposób kompetencje teoretyczne nale¿y
wykorzystaæ podczas prowadzenia badañ. Zestawiono u¿ywane podejœcie z innymi teoriami sto-
sunków miêdzynarodowych, czyni¹c z tej publikacji wci¹gaj¹c¹ lekturê napisan¹ jêzykiem zro-
zumia³ym 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 roz-
wa¿ania o realizowaniu przez Uniê Europejsk¹ swojej roli jako aktora normatywnego w stosun-
kach miêdzynarodowych w wymiarze teoretycznym, strategicznym, instytucjonalnym oraz
wzglêdem najbli¿szego otoczenia – pañstw s¹siedzkich.

Pierwszy rozdzia³ w czêœci teoretycznej, zatytu³owany Potêga norm w stosunkach miê-

dzynarodowych, wprowadza podstawowe pojêcia jak m.in. normy w stosunkach miêdzyna-
rodowych, prezentuje ewolucjê kategorii potêga oraz dokonuje typologii strategii polityki
zagranicznej wyró¿nianych typów potêg. Ca³y rozdzia³ stosuje komparatystykê w ujêciu jako-
œciowym 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 pa-

ñstwami s¹siedzkimi. W rozdziale tym dokonano analizy aktywnoœci Unii Europejskiej w naj-
bli¿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 zosta-
je 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 me-
todologicznego do podjêcia badania si³y oddzia³ywania Unii Europejskiej w stosunkach regio-
nalnych 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 po-
têgi normatywnej. W literaturze analitycznej mo¿na spotkaæ jedynie wybrane elementy, potrzeb-
ne 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 ana-
lizie strategiê UE zarz¹dzania konfliktami miêdzynarodowymi oraz zaprezentowano instrumen-
tarium 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 Koso-

wie autorstwa dr. Mariusza Sulkowskiego. Kolejny rozdzia³ nosi tytu³ Specyfika normatywnej

polityki zewnêtrznej Unii Europejskiej w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego i zosta³ napisa-
ny 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. Lek-
tura 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 zew-
nêtrznej.

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, dydaktycz-
nym, jak i utylitarnym oraz popularyzuj¹cym wiedzê naukow¹.

MARTA WITKOWSKA
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